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SEAT’ın tercihi

Kendi yolunu çiz.
Başkaları ne derse desin, ne isterse 
istesin sen kendin ol, istediklerini yaşa. 
Yeni SEAT Arona ile tanış, hayallerini 
yaşamaya hemen başla.
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Ü
lkemizde dizel motor çok popüler. insanlar yılda 
birkaç bin km yol yapsa bile hala dizel motor alma 
hevesinde. Aslında hem alırken hem de bu araçları 
satın alırken zarar ediyor ama bunu fark etmiyor 
veya önemsemiyor. çünkü dizeli alırken 15-20 bin 
Tl fazla verip satarken 3-5 bin Tl benzinli motordan 

pahalıya satıyor ve aradaki farkı yakıt farkıyla kapatamadığı için 
ciddi para kaybediyor. 

Gerçi son zamanlarda gerek emisyon skandalları gerekse 
dizelle benzinin pompa fiyatlarındaki benzerlik nedeniyle dizele 
olan talep düşmeye başlasa da hala dizel motor popülaritesini 
koruyor. 

Buna karşılık otomotiv üreticileri birbiri ardına biz dizeli 
bıraktık, bırakıyoruz diyor. Yani görünen o ki en fazla 5 yıl içinde 
dizel motorlu otomobil bulmak define bulmak gibi olacak. 

Aslında bu adım için geç bile kalındı. Ama gelin görün ki 
otomotiv firmaları da ne yapacaklarını bilemiyor. çünkü geçtiğimiz 
günlerde yayınlanan bir rapora göre dünyadaki elektrikli ve hibrit 
araçların sayısı hiç de yüksek değil. Hele ki bu araçların pek 
çoğunun çin ve Amerika’da olduğunu düşününce Avrupa’daki araç 
sayısının 500 bin adedi bile bulmadığı ortaya çıkıyor. Yani çevreye 
duyarlı olduklarını ve gerekli alt yapıya sahip olduğunu sandığımız 
Avrupalı tüketiciler bile bu araçlara karşı ön yargılı. 

Böyle bir karmaşık tablo varken otomotiv üreticileri de ne 
yapacaklarını bilememekte haklı. 

elektrikli otomobiller geleceğin araçları buna hiç şüphe yok. 
Buna karşılık elektrikli modelleri yollarda görmek için daha 
önümüzde uzun bir yol var. eğer hükümetler hızlı davranmazsa 
bu belirsizlik de devam edecek. 

Ne olacak bu dizeliN hali?

Mert duRaN
mert@otostil.com
twitter.com/mertotostil
instagram.com/mertduranmd
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PeugeoT 508 bu kez işi abaRTMIş
Tipik bir Türk tüketicisi olarak sedan modelleri severim. 
Hele bir de büyük sedan oldu mu satın almanın hayalini 
kurarım. Peugeot 508’in ilk fotoğraflarını görünce de 
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GÜNCEL HABERLER

Alpet’in pazarlama faaliyetlerinin 
yönetimini sağlamak, büyüyen ve 

gelişen ihtiyaçları karşılamak amacıyla 
Pazarlama ve İletişim Müdürlüğü 
görevine Burçak Ersever atandı. 
Geçtiğimiz 8 yıl boyunca çalıştığı 
Petrol Ofisi’nde Marka ve İletişim 

Koordinatörlüğü görevini üstlenen 
Ersever, yeni görevinde, Alpet’in 
önümüzdeki dönem pazarlama ve 
iletişim projelerinden sorumlu olacak.

Ersever; ‘’Hep Birlikte Daha İleriye’’ 
sloganıyla 2018’e başlayan Türkiye’nin 
milli markası Alpet’in, yenilikçi 

yaklaşımlarla bayileriyle olan güçlü 
iletişiminin daha da kuvvetlenmesi, 
sektörde fark yaratarak akaryakıt 
ve akaryakıt dışı satışlar alanında 
büyümesi hedeflerine odaklanacağını 
ve bu konularda birçok sürpriz atılımları 
olacağını aktardı.

Alpet Pazarlama ve İletişim 
Müdürlüğü’ne Burçak Ersever atandı

Pirelli markalı endüstriyel lastiklerin üreticisi 
Prometeon Tyre Group’un Büyük Avrupa Bölgesi 

CEO’luğunu yürüten Murat Akyıldız, Ticaretten 
Sorumlu Başkan Yardımcısı (Chief Commercial 
Officer) olarak atandı.

Murat Akyıldız yeni görevi kapsamında, şirketin 
Milano’daki genel merkezinde Prometeon Tyre 
Group’un dünya çapındaki pazarlama, orijinal 
ekipman, tedarik zinciri ve tarım alanındaki işlerinin 
de başında olacak.

Yeni yapılanmada Alp Günvaran Prometeon 
Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve 
Kafkaslar Bölgesi CEO’su, Remzi Ejderoğlu ise 
Prometeon Bilişim ve İletişim Teknolojileri Direktörü 
olarak şirketin tepe yönetiminde görev almaya 
başladı.

Murat Akyıldız Prometeon 
Tyre Group’ta başkan 
yardımcısı oldu
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Demirören Holding Enerji Grubu (Total, 
Milangaz, Moil, Türkpetrol) Kurumsal 

İletişim ve Pazarlama Müdürü, Sinem Akgül 
Yılmaz oldu.

İş hayatına 2004 yılında Akbank’ta 
Kredi Kartlarından Sorumlu Ürün Müdür 
Yardımcısı olarak başlayan Yılmaz, ardından 
Telekomünikasyon sektörüne geçerek, 2010-
2016 yılları arasında Turkcell’de Pazarlama 
Müdürü olarak görev yaptı.

Son olarak 2016 senesinde Multinet UP 
şirketinde Grup Pazarlama Müdürlüğüne getirilen 
Yılmaz, Kasım 2017 tarihinde Demirören Holding 
bünyesinde Total, Milangaz, Moil ve Türkpetrol 
markalarından sorumlu Kurumsal İletişim ve 
Pazarlama Müdürü olarak atandı.

Doğuş Otomotiv bünyesinde dijital 
dönüşüm odaklı süreç ve projelerin 

yönetim ve koordinasyonun sağlanması 
amacıyla Dijital Dönüşüm birimi kuruldu.

Doğuş Otomotiv’de kurulan yeni birim 
kapsamında, “Stratejik Pazarlama ve 
Kurumsal İletişim Direktörü” görevini 
yürütmekte olan Koray Bebekoğlu, mevcut 
görevlerine ilaveten Dijital Dönüşüm 
Departmanı’na da yönetici olarak atandı.

Bebekoğlu, “Dijital Dönüşüm ve 
Kurumsal İletişim Genel Müdürü- CDO 
(Chief Digital Officer)” unvanı ile görevine 
devam edecek.

Demirören Holding Enerji 
Grubu’na üst düzey atama

Doğuş Otomotiv’de yeni birim kuruldu
Peugeot, Satış Direktörlüğü görevi için Cem 

Özütok ile anlaştı. 20 yıldan uzun süredir 
otomotiv sektörünün önemli kademelerinde 
yöneticilik yapan Cem Özütok kariyerine 
1996 yılında başladı.

2001 yılında “Pazarlama Uzmanı”  
pozisyonunda başlayan Cem Özütok, aynı 
yıl sonunda başka bir markaya Satış Bölge 
Müdürü olarak atandı.

2009 yılında Otomobil Satış Müdür 
Yardımcılığı’na terfi eden Cem Özütok, daha 
sonra 2012 yılında Satış Operasyon Müdürü 
olarak çalışmaya başladı. 2015 yılından bu 
yana aynı markanın Otomobil ve Motosiklet 
Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 
olan Cem Özütok, 1 Mart 2018 tarihi 
itibariyle Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. 
Satış Direktörü olarak göreve başladı.

Peugeot Türkiye Satış 
Direktörü olarak Cem 
Özütok ile anlaştı
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Yeni Volkswagen Amarok 
Canyon Türkiye’de

GÜNCEL VW AMAROK

Yeni Volkswagen Amarok Canyon’da dış tasarımdan, yaşam alanı detaylarına kadar birçok 
yenilik var. Asıl iddialı olansa motor kaputunun altında.

Volkswagen 
Ticari araç’ın 
pick-up 
sınıfındaki iddialı 

modeli amarok’un en 
sportif versiyonu olan Yeni 
amarok Canyon pazara 
sunuldu. sahip olduğu sıra 
dışı donanım ve aksesuar 
özellikleriyle fark yaratan 
amarok Canyon hem iç, 
hem de dış tasarımındaki 
yeniliklerle dikkat çekiyor.

Yeni Volkswagen amarok 
Canyon’da dış tasarımında 
ilk planda göze çarpan 
yenilikler arasında sportif 
çamurluklar, Bi-Xenon 
farlar ve leD gündüz sürüş 
farları, çift krom şeritli ön 

ızgara, karartılmış arka 
farlar, krom çerçeveli ön 
sis farları, mat siyah sportif 
bar ve basamaksız mat siyah 
yan barlar, 17 inç “aragua” 
alüminyum alaşımlı jantlar 
ve Canyon’a özel bal turuncu 
renk seçeneği yer alıyor.

Yeni amarok Canyon’da 
dikkat çeken bir diğer 
özellik, sınıfında yalnızca 
amarok’ta bulunan 
Volkswagen V6 motoru. 
amarok Canyon’da sunulan 
3 litre hacimli turbo dizel V6 
motor, 204 HP güç üretirken 
500 nm torku kullanıma 
sunuyor. amarok Canyon 
böylece, hem asfalt hem 
de off-road koşullarında 

yüksek performans, düşük 
yakıt tüketimi ve yüksek 
çekiş gücü sağlıyor.

Yüksek hızlarda ekonomi 
sağlayan 8. vitesi, devir 
düşürerek hem yakıt 
tüketimini hem de kabin 
içine gelen sesi azaltıyor. 8 
ileri otomatik vites ile 100 
km’de 7,7 litre birleşik yakıt 
tüketimi gerçekleşiyor.

amarok Canyon’un iç 
kısmında da; “Canyon” 
koltuk kumaşı, turuncu 
dikişli multifonksiyonel 
direksiyon, vites topuzu 
ve emniyet kemeri, 
paslanmaz çelik gaz ve 
fren pedalı, klimatronik 
klima, ön park sensörü, 

6.33 inç renkli dokunmatik 
ekran Composition Media 
radyo, app-Connect, sesli 
kontrol, sürücü ve ön yolcu 
koltuğunda bel desteği, 
renkli yol bilgisayarı, 
ısıtmalı sürücü ve yolcu 
koltukları, ısıtmalı silecek 
başlıkları gibi sportif 
detaylar ve konfor öğeleri 
standart olarak sunuluyor.

Yeni amarok Canyon 
174 bin Tl’den başlayan 
fiyatlarla ve Volkswagen 
Doğuş Finans (VDF) işbirliği 
ile uygulanan özel faiz 
kampanyası kapsamında, 
20 bin Tl’ye 12 ay yüzde 
0’dan başlayan cazip faiz 
oranlarıyla satın alınabiliyor.





w w w.otos t i l .co m8    mart 2018 OtO StİL

BMW ve Mercedes’i yakacak 
Audi A6 Haziran’da yollarda

GÜNCEL AUDI A6 & OPEL INSIGNIA GSI

Audi A6 8. nesli ile karşımızda. Modelin dış tasarımında çok fazla değişiklik yapılmamış 
gibi görünse de aslında modelin elden geçirilmemiş noktası kalmamış. Özellikle teknolojik 
yeniliklerin sayısı hiç de az değil.

Cenevre Otomobil 
Fuarı ile birlikte 
hayatımıza giren yeni 
nesil Audi A6’nın 

ilk olarak sedan karoseri 
tanıtılıyor. Daha sonra aileye 
station wagon karoser de 
eklenecek. Yeni Audi A6’nın 
dış tasarımında klasik 
Audi çizgileri korunmuş. 
Modelin toplam uzunluğu 
7 mm artışla 4939 mm’ye 
ulaşırken yüksekliği 1457 
mm, genişliği ise 1886 mm 
olmuş. Boyutlarda çok önemli 
bir gelişme olmamasına 
karşılık yeni koltuk 
tasarımının da etkisiyle iç 
mekanda diz mesafesinin 
arttığı açıklanıyor. Bagaj 
kapasitesinde bir değişiklik 
yapılmamış ve hala 530 litre 
hacminde.
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GSI efsanesinin 
son üyesi Nisan’da 
Türkiye’de
Opel Astra ve Corsa 

modellerinin performanslı 
versiyonlarının üzerinde 
hep aynı logoyu gördük: 

GSI. OPC versiyonları yokken 
hayatımıza giren bu versiyon günlük 
kullanıma da uygun sportif modelleri 
işaret ediyordu. Şimdi ise bu logoyu 
Insignia’ya görmeye devam edeceğiz. 
Yeni Opel Insignia GSI 373 bin TL’den 
başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

100 bin adedi geçen Avrupa satış 
rakamına ulaşan Opel Insignia şimdi 
de performans isteyenlerin sesine 
cevap veriyor. GSI logolu Insignia 
artık yollarda. Modelin 2.0 litrelik biri 
benzinli iki motor seçeneği var.

Benzinli motorla bu tercih edenlere 
firma 260 beygir e 400 Nm tork 
sağlıyor. Benzinli Insignia GSi 0-100 

km/s hızlanmasını 7,2 saniyede 
tamamlıyor ve 250 km/s maksimum 
hıza ulaşabiliyor. Bunu yaparken 
aracın ortalama tüketimi ise 100 
km’de 8.7 lt. 

2.0 litre BiTurbo Dizel motorsa 
4000 d/d’de 210 beygir güç ve 1500 
d/d’de 480 Nm tork sunuyor. BiTurbo 
Dizel Insignia GSi O-100 km/s 
hızlanmasını 7,9 saniyede tamamlıyor 
ve 233 km/s hıza ulaşabiliyor. Bu 
motorun ortalama tüketimi ise 100 
km’de 7.1 lt. 

İki motor seçeneğine de sekiz 
ileri otomatik şanzımanlar eşlik 
ediyor. 345 mm’lik Brembo frenlere 
sahip olan Insignia bu sayede 
gücünü her zaman kontrol altında 
tutabiliyor. Insignia GSi standart 
olarak FlexRide mekatronik şasi ile 

beraber alınıyor. Sistem, sürücünün 
tercih ettiği Standart, Tour ve Sport 
modlarına uyum sağlayacak şekilde, 
gaz pedalı tepkisini, vites geçiş 
noktalarını ve süspansiyon sertliğini 
anında değiştirebiliyor. Böylece 
istenildiğinde üstün performanslı 
sürüş sağlanırken, günlük sürüşte 
daha konfor ve verimlilik odaklı sürüş 
imkanı sağlanıyor. Sadece Insignia 
GSi’da bulunacak Performans moduna 
ise ESP tuşuna iki defa basıldığında 
geçiliyor. 

İki motor seçeneğinin de 
sunulacağı ülkemizde tavsiye edilen 
satış fiyatları ise şöyle: 

2.0 lt. Turbo ECOTEC 260HP 4X4 
AT8 S&S – 373 bin TL

2.0 lt. CDTI ECOTEC 210HP 4X4 
AT8 S&S – 390 bin 500 TL

Aracın ön kısmında yeni bir far 
grubu, tampon ve ızgara kullanılırken 
ortaya çıkan görüntü RS modellerini 
andırıyor. Özellikle gri parçalarla 
renklendirilen ön kısım sportif bir hava 
katmış. Profilden ise uzayan stopların 
çamurluğa taşması ilk anda fark 
ediliyor.

Arka kısımda yeni bir bagaj 
kapağına kavuşan Audi A6, büyük 
stoplarıyla geceleri daha rahat 
görülecektir. Arka tampon da 
değiştirilmiş ve tampona entegre 
ikili egzoz çıkışı yuvası yapılmış. 
Yeni renklerin de donanıma dahil 
edilmesiyle Audi A6 yedisi yeni toplam 
14 dış renge kavuştu.

Yeni Audi A6’nın belki de en büyük 
yeniliği artık tüm motorlarında hibrit 
teknolojisini kullanması olmuş. Araçta 
sunulan alternatör lityum-iyon pillerle 
birlikte çalışıyor ve 55-160 km/s 
hızlar arasında devrede oluyor. Bu 
sistemin kullanılması ile birlikte Audi 
A6 yakıt tüketimini 100 km’de 0,7 
litreye kadar düşürebiliyor.

Audi A6 ilk etapta biri benzinli iki 

motorla alınabilecek. Sunulan benzinli 
motor 3.0 TFSI adına sahip. Aslında 
Audi yeni motor adlandırmasına geçse 
de henüz A6’da bu isim değişikliğini 
duyurmuş değil.

0-100 km/s hızlanmasını 5,1 
saniyede tamamlayan güç ünitesi 
340 HP güç ve 500 Nm tork sağlıyor. 
Aracın maksimum hızı ise 250 km/s ile 
sınırlandırılmış.

Dizel motor da 3.0 litrelik hacme 

sahip. 286 HP güç üreten dizel ünite 
620 Nm torka sahip. 100 km’de 
ortalama 5,5 lt yakıt tüketen bu 
versiyon gücünü yere 8 ileri oranlı 
otomatik vitesle aktarıyor. Benzinli 
motorda ise 7 ileri otomatik vites 
kutusu standart donanıma dahil.

Cenevre’de tanıtılacak olan 
yeni Audi A6 fuarla birlikte satışa 
sunuluyor. Aracın teslimleri ise 
Almanya’da Haziran’da başlayacak.
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MURAT TOSUN’LA
OTOMOTiv GüNdeMi
murat@otostil.com
twitter.com/murattosunn
instagram/muratttosun

YORUM Murat tosun

Y
azıya başlamadan önce 
hemen şunu söylemek 
istiyorum.

Konusunda uzman ve 
bu işin eğitimini onlarca 
kez almış Murat Tosun 
Akademi olarak hiç para 
almadan bu eğitimi vermeyi 
deniyoruz ama bunu bile 
başaramıyoruz.

İlgi gösteren birilerini bulsak bile eğitim verme 
konusunda kimsenin elini kolunu kıpırdatmak gibi 
bir niyeti yok.

Oysa trafik kazaları konusunda üreticisi, satıcısı, 
kullanıcısı, yolcusu, derneği, federasyonu hepsinin 
bir şeyler yapmasının zamanı çoktan geçti.

Neden mi yazıya bu şekilde başladım?
İnanılmaz üzüldüğüm bir araştırma geçtiğimiz 

günlerle mail kutuma düştü.
Ne diyor bu araştırma?
2007 ile 2017 yılları arasında 50 bin 766 kişiyi 

yaşanan trafik kazalarında kaybetmişiz.
Toplam 9 milyon 807 bin trafik kazası meydana 

gelmiş. 
Yaşanan bu kazalarda bu kadar çok kayıp 

verirken 2 milyon 762 bin kişi 
de yaralanmış.

Tablo korkunç, tablo 
inanılmaz.

Ancak bununla da sınırlı 
kalmıyor.

Yine yapılan bu araştırmaya 
göre 2018 yılının Ocak ayında 
da trafik kazaları aynı şekilde 
devam ediyor. 

Ocak ayında 32 bin 256 
trafik kazası yaşanmış ve 
bu kazalar sonucu 252 kişi 
hayatını kaybederken, 20 bin 
136 kişi de yaralanmış. 

Peki, bu kazalar neden 
yaşanıyor?

İşte tam bu bölüme 
geldiğinde ağlamama engel 

olamadım.
Bu kazalara en çok karışan araçlar otomobiller.
Kazaların en önemli nedeni: SÜRÜCÜ 

HATALARI.
Elimden gelen ne varsa yapmak istiyorum.
Bildiklerimi aynı şekilde aktarmak istiyorum.
Bunu yapmak için uğraştığım tüm işleri bile 

bırakabilirim.
Bunların hepsini her yerde herkese söylüyorum 

ama kimse yüzüme bile bakmıyor.
Durum korkunç ve biz Murat Tosun Akademi 

olarak ücretsiz eğitimler vermek için Türkiye’nin 
dört bir yanını dolaşmaya hazırız.

Güvenli Sürüş ve İleri Sürüş Teknikleri hayat 
kurtarır. Adamlar açıklamış. Yaşanan kazaların çok 
ama çok büyük bir bölümü sürücü hatalarından 
yaşanıyor. Bunu engelleyebiliriz. 

Çünkü şuna eminiz, yaşadığımız bu trafik 
kazalarında sürücü hataları ile karşımıza çıkan 
kayıpların en az yarısını engelleriz. Binlerce insanı 
hayatta, sevdiklerinin yanında tutarız.

Biz hazırız, yeter ki sesimizi duyup bize bu 
imkanı tanıyacak birileri karşımıza çıksın.

Umarım yine suya yazı yazmış olmam…

10   MArT 2018 OTO STİL

MURAT TOSUN 
AkAdeMi kAzALARı 
AzALTMAk içiN hAzıR
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Telefonunuzun hafızasını 
boşaltın yeni uygulamalar 
geliyor! 
ELİF KAVRAN
BAşKA BİR şEyLER
     elif@stilyayincilik.com
     instagram.com/voswolice

Daha önceden bilmiyor olabileceğiniz uygulamalarda; 
Holo 

Holo; Gerçek insanlardan ve hayvanlardan oluşan 
hologramları dünyaya eklemeye ve bu hologram-
ları arkadaşlarınızla paylaşmak için fotoğraf/video 
eklemeye izin veriyor. Üç boyutlu olarak insan ve 
hayvan modellerinin yer aldığı uygulamada farklı 3D 
nesneleri indirebileceğiniz bir mağaza bulunuyor. 
Film karakterleri, ünlüler, atletler, müzisyenler ve 
komedyenler gibi eğlenceli orijinal karakterlerin 
karşımıza çıktığı uygulamada çekilen fotoğraflar ve 
kaydedilen videolar telefonların galerilerine aktarılı-
yor. Hologramları Instagram, Snapchat, Facebook ve 
Twitter ve gibi uygulamalar üzerinden arkadaşları-
nızla paylaşabiliyorsunuz. 

YORUM ELİF KAVRAN

Y
epyeni bir uygulama daha 
gündemde hem de bu sefer 
Facebook, Instagram ve birçok 
sosyal ağın harmanlanmış haliyle. 
Diğer uygulamaların teker teker 
yapabildiği özellikleri Vero tek 
bir uygulamada kullanma imkanı 
sunuyor. Sosyal medya sayfaları-
mızı azaltmak yerine çoğaltmaya 
devam edeceğimiz çok açık. Bu 

uygulama pek çok uygulamanın da özelliklerini barındı-
rıyor olsa da eski alışkanlıklarımızdan vazgeçmek bizim 
için pek bir zor. 

Peki! Neymiş bu Vero?
Müzik, film, fotoğraf, bağlantı, kitap ve yer bildirimi 

olmak üzere 6 farklı gönderi oluşturma seçeneği sunu-
yor. Takipçilerinize şarkı ya da film önerebiliyorsunuz, 
Instagram ve Facebook gibi arkadaşlarınızla çektiğiniz 
fotoğrafları paylaşabiliyorsun. Paylaşımlarınıza Hashtag 
ekleyebiliyorsunuz, arkadaşlarınızla sohbet edebiliyor-
sunuz. Yeni olduğu için herhangi bir reklam yok ama 
bu ileride olmayacağı anlamına gelmiyor. Şu an Play 
StorE’da ücretsiz indirilebiliyor.

Fotoğraf aktarımı sağlayan uygulama; Photos Companion
Uygulamanın temelinde kişilerin telefonlarında 

çektikleri fotoğrafları rahatça bilgisayarına aktarmak 
yer alıyor. Windows 10 bilgisayarlar için hazırlanan 
uygulama, hem iOS hem de Android cihazlarda kulla-
nılabiliyor. Fotoğraf yanında video aktarımını da izin 
veren uygulama, gönderimi Wi-Fi üzerinden gerçekleş-
tiriyor. Bunun için hem telefon hem de bilgisayarın aynı 
Wi-Fi ağına bağlı olması yeterli oluyor. Paylaşım ise 
bilgisayarda çıkan QR kodunun telefondan taranmasıyla 
başlıyor. Bu açıdan oldukça kullanışlı olan Photos Com-
panion, aynı anda birden fazla aktarıma izin veriyor. 
Bu noktada aktarılan içerikler Windows 10’un yerleşik 
“fotoğraflar” uygulaması içerisinde görünüyor. Böyle-
likle zahmetsiz bir süreç elde edilebiliyor. 

12    MART 2018 OTO STİL
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Mercedes bu yılki 
cenevre Otomobil 
Fuarı’nda tüm 
gözler üstünde 

olsun istiyor. Marka fuarda 
ilk olarak yeni G serisi’nin 
hem standart hem de AMG 
versiyonlarını sergiliyor. 
Ayrıca uzun süredir merakla 
beklenen 4 kapılı AMG 
coupe lansmanı için de fuar 
bekleniyor. Tam tüm önemli 
yenilikler bunlar derken 
birden marka c serisi’nin 
sedan ve sW karoserlerinde 
makyaj yaptığını ve 
cenevre’de bu araçları 
sergileyeceğini açıkladı. 
Aracın dış tasarımında açıkçası 
daha fazla yenilik olmasını 
beklerdik. İlk anda dikkatli 
bakmazsanız makyajı fark 
etmeniz kolay değil. Farlar ve 
stoplar küçük dokunuşlarla 
farklılaştırılırken yeni ön 

tampon görünümü değiştiren 
bir başka parça olmuş. Ayrıca 
krom detaylar standart 
donanıma dahil edilmiş. AMG 
paketinde ise yeni bir ızgara 
sunulmaya başlanmış.

Aracın iç mekanında 
ise yeni bir renk skalası 
sunulmaya başlanmış. Ahşap 
kaplamalar da değişimden 

nasibini almış ve 3 boyutlu bir 
görünüme kavuşmuş. Bunun 
dışında s serisi’ne benzer bir 
konsol tasarımının adapte 
edildiği c serisi ağabeyindeki 
gibi dokunma hassasiyetine 
sahip direksiyon simidi 
kumandalarına, 3 farklı 
görünüme sahip gösterge 
paneline ve kişiselleştirme 

seçeneklerine sahip.
Aracın motor gamında 

da değişikliğe gidileceğini 
açıklayan Mercedes henüz 
bu konuda daha fazla bilgi 
vermiyor. Ancak hem dizel 
hem de benzinli motorlarda 
değişiklikler olacak ayrıca 
bir de hibrit versiyon fuarda 
tanıtılacak.

Mercedes, cenevre OtOMObil Fuarı’nda adeta gövde gösterisi yapMak için kendini 
şartlaMış. birbirinden Farklı yenilikleri Fuarda sergileyen Marka c serisi’ni de 

Fuarda Makyajlı hali ile sergiliyOr.

gÜncel MERCEDES C SERİSİ

Mercedes Cenevre’nin yıldızı 
olmayı kafasına koymuş
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GÜNCEL OPEL BLACK EDITION

Black Edition donanım seviyesi 
ile meraklıları yeni astra’ya 
ilk defa çift renkli olarak 
sahip olabilecek. Dynamic 

ve Excellence donanım seviyelerinin 
arasında konumlanan donanım seviyesi, 
125 bin 900 Tl’den başlayan fiyatlarla 
satışta. 17 inç siyah alaşımlı jantları 
ile astra Black Edition dikkat çekmek 
isteyenlerin tercihi olacak. 

Mokka X Black Edition ise en üst 
donanım seviyesi olan Excellence’ın 

üzerine geliyor. 18 inç alaşımlı siyah 
jantların yanı sıra, bu donanım 
seviyesinde Ön Çarpışma İkazı, Takip 
mesafesi göstergesi, şerit ihlali uyarı 
sistemi, trafik işareti tespit sistemi ve 
direksiyon simidi ısıtması gibi güvenlik 
ve konfor özellikleri de standart olarak 
sunulacak. Mokka X Black Edition 
başlangıç fiyatı ise 154 bin 500 Tl.

corsa’da da Black Edition, en üst 
donanım seviyesi olarak sunulacak. 17 
inç siyah alaşımlı jantların yanı sıra daha 

önce opsyionel olarak sunulan birçok 
teknolojiyi de standart olarak sunacak. 
Bunların arasında, 7 inç dokunmatik 
renkli ekran ve 6 hoparlör sunan R 
4.0 Intellilink bilgi-eğlence sistemi, 
lED farlar, ön arka park sensörü, geri 
görüş kamerası ve otomatik yanan 
farlar gibi özellikler bulunuyor. Sadece 
1.4 benzinli otomatik seçeneğinde 
sunulacak Black Edition’ın tavsiye 
edilen satış fiyatı 92 bin 900 Tl olarak 
açıklandı.

Corsa, Astra ve Mokka X 
Black Edition ile daha iddialı

OpEL BLaCk EdItION adLI dONaNImI satIşa suNdu. Bu dONaNIm pakEti astra, mOkka X vE 
COrsa mOdELLEriNdE satIşa suNuLuyOr. BLaCk EdItION sadECE rENk OLarak dEğiL ayNI 
zamaNda staNdart dONaNImLarI GÜçLENdirEN Bir yapIsI OLmasIyLa da dikkat çEkiyOr.
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Black Edition donanım seviyesi 
ile meraklıları yeni astra’ya 
ilk defa çift renkli olarak 
sahip olabilecek. Dynamic 

ve Excellence donanım seviyelerinin 
arasında konumlanan donanım seviyesi, 
125 bin 900 Tl’den başlayan fiyatlarla 
satışta. 17 inç siyah alaşımlı jantları 
ile astra Black Edition dikkat çekmek 
isteyenlerin tercihi olacak. 

Mokka X Black Edition ise en üst 
donanım seviyesi olan Excellence’ın 

üzerine geliyor. 18 inç alaşımlı siyah 
jantların yanı sıra, bu donanım 
seviyesinde Ön Çarpışma İkazı, Takip 
mesafesi göstergesi, şerit ihlali uyarı 
sistemi, trafik işareti tespit sistemi ve 
direksiyon simidi ısıtması gibi güvenlik 
ve konfor özellikleri de standart olarak 
sunulacak. Mokka X Black Edition 
başlangıç fiyatı ise 154 bin 500 Tl.

corsa’da da Black Edition, en üst 
donanım seviyesi olarak sunulacak. 17 
inç siyah alaşımlı jantların yanı sıra daha 

önce opsyionel olarak sunulan birçok 
teknolojiyi de standart olarak sunacak. 
Bunların arasında, 7 inç dokunmatik 
renkli ekran ve 6 hoparlör sunan R 
4.0 Intellilink bilgi-eğlence sistemi, 
lED farlar, ön arka park sensörü, geri 
görüş kamerası ve otomatik yanan 
farlar gibi özellikler bulunuyor. Sadece 
1.4 benzinli otomatik seçeneğinde 
sunulacak Black Edition’ın tavsiye 
edilen satış fiyatı 92 bin 900 Tl olarak 
açıklandı.

Corsa, Astra ve Mokka X 
Black Edition ile daha iddialı

Opel Black edItIOn adlI dOnanImI satIşa sundu. Bu dOnanIm paketi astra, mOkka X ve 
cOrsa mOdellerinde satIşa sunuluyOr. Black edItIOn sadece renk Olarak değil aynI 
zamanda standart dOnanImlarI güçlendiren Bir yapIsI OlmasIyla da dikkat çekiyOr.
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İlk kez Eylül 2017’deki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda gösterilen Yeni Dacia Duster 1 Mart’ta tüm 
Türkiye’de 70 bin 900 TL’den satışa sunuldu. Yazı Murat Tosun

Yeni Dacia Duster eskisini 
çok kolay unutturacak

SÜRÜŞ İZLENİMİ DACIA DUSTER 

Yeni Dacia Duster’da 
ne gibi yenilikler var 
sorusunun cevabıysa 
son derece basit. 

Aracın tasarımcıları tıpkı 
en önemli rakipleri Nissan 
Qashqai’de de yapıldığı gibi 
aracın ana karakteristik 
özellikleri değişmeyecek 
şekilde yenileme yapmış. 
Aslında her bir parçası 
yenilenip daha kaliteli bir 
tasarım ve daha güçlü bir 

görünüm kazandırılırken, 
bu yenilikler modelin 
karakteristik yapısından 
uzaklaşmadan yapılmış.

Değişimin en büyük etkisi 
yaşam alanında hissedili-
yor. Açıklanan bilgilere göre 
kısa bir süre önce yenilenen 
direksiyon simidinin dışında 
yaşam alanında bulunan tüm 
detaylar değiştirilmiş. Bunun 
için uygun fiyatın el verdiği 
çapta daha kaliteli malzeme-

ler kullanılmış ve yaşam alanı 
daha modern bir hale getiril-
miş. Eşya gözlerine yenileri 
eklenmiş ve bagaj hacminde 
de iyileştirme yapılmış.

Yeni motor seçeneği var
Motor seçenekleri 

açısından Dacia Duster 
zengin bir yelpazeye sahip. 
Araç kullanıcıların tüm 
taleplerine cevap vermek 
üzere iki benzinli iki dizel 
olmak dört farklı motor 
seçeneği ile satışa sunuluyor. 
1.6 SCe 115 HP (4×2) ve ilk 
kez sunulan 1.2 TCe 125 HP 
(4×2) benzinli motor manuel 
versiyonların yanı sıra 1.5 
dCi 90 HP (4×2) ve 1.5 dCi 
110 HP (4×2 manuel ve EDC 
& 4×4) dizel motor manuel 

vites seçeneğine sahip. 
4×4 versiyon yine manuel 
şanzımanla satın alınabiliyor.

Donanım isimlerine de 
değişime gidilmiş ve artık 
araçta Comfort ve Prestige adı 
verilen iki donanım paketi 
bulunuyor. 

Comfort pakette, LED 
dış aydınlatmalar, ESC + 
HSA, ABS + AFU, 6 adet hava 
yastığı (ön, yan, perde), 
hız ayar ve sınırlayıcı, 
otomatik yanan ön farlar, 
ön sis farları, HDC (Yalnızca 
4×4 versiyonda), elektrik 
takviyeli direksiyon, 
stop&start sistemi, 16 inç 
çelik jantlar standart olarak 
sunuluyor. 

Prestige pakette ise 
Comfort donanım seviyesine 
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SONUÇ
Yeni Dacia Duster eskisini çok 
kolay unutturacak gibi görünüyor. 
Çünkü yeni model eski nesilde 
ne kadar eksik varsa hepsini 
sunmaya başlamış. Zengin motor 
seçeneklerine başarılı sürüş 
karakteri ve ulaşılabilir fiyat 
etiketine de ekleyen Duster haklı 
olarak kompakt SUV liderliğine 
oynayacak.

TEkNİk vERİLER DacIa DuSTER

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

Motor hacmi 1460 cc

Maksimum güç 110 HP-4000 d/d

Maksimum tork 260 Nm- 1750 d/d

Son hız 171 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.9 sn

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

FİYaT 92.000 TL

ek olarak; elektrikli yan 
aynalar ve arka camlar, arka 
park sensörleri, sürücü tarafı 
kol dayama, deri direksiyon, 
sürücü bel destek ayarı, 
yüksekliği ve derinliği 
ayarlanabilir direksiyon, 16 
inç alaşımlı jantlar sunuluyor.

Yaptığımız test sırasın-
da en çok hoşumuza giden 
değişim sessizlik konusunda 
oldu. Yalıtım konusunda 
Dacia Duster bir değil üç beş 
adım birden ileri gitmiş. Yeni 
tasarım çizgilerini sevdik, 
modelin karakteristiğine 
bağlı kalınması da iyi bir 
tercih. Yaşam alanında kalite 
seviyesi eskisinden çok daha 
iyi. Direksiyon simidinde 
artık derinlik ayarı da var. 
Perde havayastıklarını kul-
lanmaya başlaması da önemli 
bir artı. Hidrolik direksiyon 

sisteminin bırakılıp elekt-
rikli sistemi geçilmiş olma-
sının etkileri de hemen fark 
ediliyor. 360 derece görüş 
kamerası ve Renault model-
lerinde gördüğümüz kapıların 
otomatik açılması da aracın 
yeni artılarından. Renk seçe-
nekleri açısından da eskisine 
göre daha zengin. Tüketim 
konusunda her zaman olduğu 
gibi yine son derece cimri. Bu 
dizel motor daha uzun süre 
bu özelliğini koruyarak de-
vam edecek gibi görünüyor. 
Manuel şanzımanla tüketim 
son derece başarılı. Otomatik 
şanzıman seçeneğinde de 
tüketim cebi koruyor. Bunun 
yanında aracın performansı 
da oldukça başarılı. Hızlanma 
isteklerine duraksamadan 
yanıt veriyor. Ayrıca offro-
ad kullanım karakterini de 

geliştirmiş. Bunu gerçekten 
son derece sert hazırlanmış 
bir parkurda deneme şansı 
bulduk.

Kör Nokta Uyarı Sistemi, 
4×4 Bilgilendirme Ekranı, bel 
destek ayarlı yeni koltuklar 
ve Yokuş İniş Destek Sistemi 
Duster’da sunulan yenilik-
ler arasında. Fiyat listesine 
baktığımız zaman yerini aldığı 
modele göre çok fazla yükseğe 
tırmanmadığını da görüyo-

ruz. Başlangıç fiyatı olarak 70 
bin 900 TL açıklandı. En çok 
satışın olduğu dizel motorda 
ise 92 bin TL’den başlıyor. 4×4, 
manuel, 110 HP güç üreten 
versiyon 99 bin 400 TL’ye satın 
alınabiliyor. Daha yüksek do-
nanım istendiğinde fiyat 103 
bin 400 TL oluyor. EDC çift 
kavramalı otomatik şanzıman, 
110 HP dizel ve önden çekişli 
modelin Prestige donanımında 
fiyat 105 bin 400 TL oluyor.
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Ülkemizde üretilen Honda Civic Sedan’ın dizel motorlu versiyonu satışa sunuldu. Honda Civic 
sedan dizel motorla 121 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahipken ilk etapta sadece manuel 

vitesle alınabilecek.  Yazı mert Duran

Honda Civic Sedan’a dizel 
motor seçeneği geldi

SÜRÜŞ İZLENİMİ HONDA CIVIC SEDAN DİZEL

Honda Civic 
Sedan’a gözler 
artık iyice alıştı. 
aracın hem 

ön hem de arka tasarımı 
şimdiye kadar üretilmiş en 
radikal Civic karoserine 
sahip. Liftback görünümlü 
arka kısım ilk anda tepki 
alsa da yollarda aracın 
çoğalması ve geçen zamanla 
gözlerde alışkanlık yaptı ve 
artık modelin arka kısmını 
beğenmeyenlerin sayısı da 
azaldı. dizel motorlu Honda 
Civic Sedan’ın benzinli 
kardeşinden görsel olarak tek 
farkı bagaj kapağına monte 
edilen dizel motoru işaret 
eden logo. 

Geliştirme sürecinde 
Türkiye, İngiltere ve 
almanya’da yol testleri 

dizel motor 4.000 d/d’de 
120 HP güç ve 2.000 d/d’de 
300 nm tork üretiyor. altı 
ileri manuel şanzımanla 
kombine edilen Civic Sedan 
0’dan 100 km/s hıza 9,9 
saniyede ulaşıyor. Güncel 
nEdC test normuna göre 91 
gr/km Co 2 emisyon salınımı 

gerçekleştirilen yeni Honda 
Civic Sedan dizel, Türkiye’de 
üretilerek avrupa’ya ihraç 
edilmeye devam edecek.

Honda’nın 120 HP 
gücündeki 1.6 litre i-dTEC 
turbo dizel motoru, Civic 
Sedan’a atak bir sürüş 
karakteri kazandırmış. Honda 
mühendisleri daha verimli bir 
motor elde etmek için yeni 
üretim süreçleri geliştirip, 
farklı malzemeler ve yeni 
nesil birleşenler kullanılmış. 
Yani bu motor Honda’da 
HB karoserle daha önce 
kullanılan 1.6 litrelik motorla 
aynı ünite değil. 

Şanzımanla uyum 
parmak ısırtıyor

1.597 cc hacimli sıralı 
dört silindirli i-dTEC turbo 

gerçekleştiren Civic Sedan 
dizel, 100 km’de sadece 
3,4 litrelik ortalama yakıt 
tüketimi değerine ulaşıyor. 
Sürüşümüz esnasında ise ben 
4.9 litre dolayında bir tüketim 
elde ettim ki bu değer de 
oldukça iddialı. 
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SONUÇ
Honda denilince akla hep 
devir çevirmeyi seven benzinli 
motorlar gelse de, durup durup 
turnayı gözünden vurmayı seven 
marka bu dizel motorda da aynı 
şeyi yaptı. Dizel motorlar bitti, 
öldü derken birden çok sevilecek 
bir dizel motor üretti. Üstelik satış 
fiyatını da abartılı bir seviyeye 
çekmeden bunu başardı.

TEkNİk vERİLER HoNda CİvİC SEdaN dİZEL

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

Motor hacmi 1597 cc

Maksimum güç 120 HP-4000 d/d

Maksimum tork 300 Nm- 2000 d/d

Son hız 201 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.5 sn

Tüketim (fab. ver.) 3.4/3.4/3.5 lt/100 km

FİYaT 121.000 TL

araç standart olarak 6 ileri 
oranlı manuel şanzımanla 
kombine edilmiş. Temmuz 
ayından itibarense modelde 9 
ileri oranlı otomatik şanzıman 
da sunulmaya başlanacak. 
Bu aracın keyfi emin olun 
manuel şanzımanla çıksa da 
İstanbul gibi büyükşehirlerde 
ikamet edenler trafik 
nedeniyle otomatik vitesi 
tercih edecektir. 

Honda, yol tutuş 
konusunda gittikçe 
uzmanlaşan bir marka. 
Hangi modeli olursa olsun 
sürücüsüne güven verme 
konusunda eksiği olmayan 
markanın yeni modeli 
Civic Sedan’da da benzer 

bir durum söz konusu. Yola 
sağlam basan ve sahip olduğu 
sportif tasarımı iyi yol tutuşla 
birleştiren Civic Sedan, 
dizel motorla da sportifliğe 
izin veriyor. ancak elbette 
şanzımanın oranları ekonomi 
odaklı ayarlandığı için üst 
viteslerde hızlanma isteği 
düşüyor. 

Honda, Civic Sedan 
dizel’i 121 bin TL’den 
başlayan fiyatlarla satışa 
sundu. Günümüzde küçük 
sınıf bir otomobilin bile 100 
bin TL civarında satıldığını 
düşündüğümüzde Civic 
Sedan için istenen rakam hiç 
de yüksek kalmıyor. Üstelik 
modelin donanımı da yüksek. 
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Mercedes’in ilk pick-up modeli X-Class, İstanbul’da 
düzenlenen etkinlikle basın mensupları tarafından test 
edildi. İlk premium pick-up olarak lanse edilen model 163 HP 
ve 190 HP’lik iki motorla bayilerdeki yerini aldı bile.

Mercedes X Class 
konforuyla binekleri 
aratmıyor

GÜNCEL MERCEDES X-CLASS
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Mercedes-Benz Türk Hafif 
Ticari Araçlar İcra Kurulu 
Üyesi Tufan Akdeniz test 
sürüşü etkinliğinde, “50.

yılımızı kutladığımız 2017 yılında 
X-Class dahil olmak üzere toplam 9.041 
adet araç sattık ve karşılaştırmalı hafif 
ticari araç pazarında ikinci sırada yer 
aldık. Pick-up segmentine hızlı bir 
giriş yaptığımız ve Türkiye’de Aralık 
ayında satışa sunduğumuz X-Class 
aracımızdan kısa sürede 238 adet satarak 
Mercedes-Benz küresel satışları içinde 
en fazla X-Class satan ülke olduk” 
dedi. Akdeniz ayrıca, “Bugün bizim 

için ayrı bir heyecan yaratan basın test 
sürüşümüzle sizlerle bir araya geldiğimiz 
için son derece mutlu ve heyecanlıyız. 
Pick-up dünyasında fark yaratacağına 
inandığımız X-Class araçlarımızla 
güzel bir off-road performansı 
deneyimlemenizi diliyoruz” dedi.

Türkiye pazarında satışa sunulan 
Mercedes-Benz X-Class, üç farklı kokpit 
süslemesi, ikisi kontrast dikişli deri 
olmak üzere altı farklı koltuk döşemesi 
ve iki farklı tavan rengiyle müşterilerine 
zengin malzeme ve renk çeşitliliği 
sunuyor.

Pick-up pazarına güçlü bir giriş yapan 

ve pazarın değişen ihtiyaçlarına göre 
tasarlanan Mercedes-Benz X-Class; çift 
çıtalı ön ızgarası, uzun motor kaputu ve 
uzun geniş farlarıyla güçlü görünüme 
sahip. Aracın iç mekan özellikleri de 
binek modelleri aratmıyor.

Bu tarz araçlarda sıklıkla görülen 
arka koltuklardaki zıplamanın pek 
çok rakibinden daha başarılı olduğu 
X-Class yüklü durumlarda bile ürettiği 
güçle beklentileri karşılayan motoruyla 
oldukça iddialı bir model. 

Aracın satış fiyatı rakiplerinden 
yüksek olsa da buna karşılık onlardan 
daha fazla donanım sunuyor. 
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Yeni Mercedes-Benz A Serisi 
Mayıs’da Türkiye’de

Yeni Mercedes A Serisi Mayıs ayında Türk 
tüketicilerle buluşacak. Model ilk etapta A180d 
dizel ve A200 benzinli motorlarla alınabilecek.
MerT DurAn / AlMAnYA

Yeni A Serisi’nin dış tasarımı ilk 
anda dikkat çekiyor. Aşağıya 
doğru kıvrılan motor kaputu ve 
krom süslemelerle meşale formlu 

gündüz farlarına sahip ince tasarımlı 
LED ön farlarıyla ön tasarım dinamik bir 
görünüm sunmuş.

Arttırılan aks mesafesi ve profil 
boyunca uzanan çizgileri sayesinde araç 
görsel olarak daha uzun görünürken, öne 
doğru uzatılan motor kaputu dinamizmi 
desteklemiş. Büyüyen çamurluklar 
sportifliği desteklerken aynı zamanda 
daha büyük jantların da kullanılmasını 
sağlamış.

Yeni A Serisi’nin iç mekan tasarımı 
baştan son değiştirilmiş. İç mekan 
tasarımımda yeni ön konsol ve 
gösterge paneli damga vurmuş 
durumda. Gösterge panelinin 
ana gövdesinin çizgisi kesintiye 
uğramadan bir kapıdan 
diğerine uzanıyor. Kokpiti 
domine eden geniş ekran 
tamamen açıkta dururken 

türbin görünümlü havalandırma 
ızgaraları sportif tasarımı destekliyor. 
Aracın orta konsolunda E ve S 
Serisi’nden izler görmek mümkün.

Yeni Mercedes-Benz A Serisi; A 200, A 
250 ve A 180 d olmak üzere ikisi benzinli 
ve biri dizel ilk etapta toplam 3 motorla 
satışa sunulacak. Ancak ülkemize A 180 
d ve A 200 ithal edilecek.

A 200’de yeni M 282 kodlu, silindir 
kapatma özelliğine sahip 1,4 litre 
hacimli turbo benzinli motor sunuluyor. 
163 HP güç ve 250 Nm üreten motor 

7G-DCT çift kavramalı otomatik 
şanzıman eşliğinde 5,1 lt/100 km karma 
koşullarda yakıt tüketimi, 120 gr/km 
karma koşullarda CO2 emisyon salınımı 
değerlerine sahip.

A 250’de ise yine yeni M 260 kodlu 
bir turbo benzinli motor sunuluyor. 224 
HP güç ve 350 Nm üreten ve yenilenen 
CAMTRONIC teknolojisine sahip olan 
motor 7G-DCT çift kavramalı otomatik 
şanzımanla 6,0 lt/100 km karma 
koşullarda yakıt tüketimi, 141 gr/km 
karma koşullarda CO2 emisyon salınımı 
değerleri ile yollara çıkıyor.

Her iki benzinli motor da standart 
olarak partikül filtresiyle donatılıyor.

Dizel cephesinde ise yeni OM 608 
kodlu motor sunuluyor. 116 HP güç ve 
260 Nm üreten motor yeni 7G-DCT 

çift kavramalı otomatik şanzımanla 
kombine ediliyor. Bu motorda AdBlue 
tankı da standart olarak sunuluyor.

Mayıs ayında bayilerde olacak 
olan Mercedes A Serisi ‘nin fiyatları 
ise henüz netlik kazanmadı.

MERCEDES A SERİSİ GÜnCel
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Yeni BMW 3 Serisi ilk kez bizde!

Daha önceki 
nesillerinde hep 
safkan sürüş 
otomobili olarak 

adlandırılan model, ağabeyi 5 
Serisi’nde olduğu gibi artırılan 
konforu ile premium modeller 
içinde daha fazla tüketiciye 
ulaşmaya çalışacak. En 
önemli rakip olan Mercedes 
C Serisi’nin rakibinden daha 
fazla konforlu olmasının 
sürekli tekrarlanması 
nedeniyle yeni modelde iç 
mekan özelliklerinde de 

geliştirmeler olacak. 
ancak elbette konforun 

artması tasarımın kötü 
görünmesine engel değil.

Bu özel çizimler gösteriyor 
ki yeni 3 Serisi öncüsünden 
daha saldırgan bir yüze 
sahip olacak. 5 Serisi’nde 
olduğu gibi daha büyük bir 
BMW böbreği ile donatılacak 
otomobilde yeni farlar, sis 
farlar, intercooler’a daha 
rahat hava sağlayan ön 
tampon ve V şekli daha 
belirgin bir motor kaputu 

Yeni BMW 3 SeriSi Bu kez konfor anlaMında 
daha iddialı olacak. Marka Bunun için 
rakiplerini Baz alMaktan vazgeçti. Model 
artık kendiSini direkt küçük Bir 5 olarak 
konuMlandırıYor. peki Bu BMW’Ye gönül 
verenleri MeMnun etMeYe Yeter Mi?

güncel AUTOMEDIA ÖZEL
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Yeni BMW 3 Serisi ilk kez bizde!

eşlik edecek. aracın profilden 
yukarda konumlandırılan 
ve ön çamurluktan başlayıp 
kapıları geçerek arka 
çamurlukta son bulan kat 
izi en dikkat çekici noktası 
olacak. 

asıl önemli tasarım 
değişikliği ise stoplarda 
olacak. Daha önce de farklı 
tasarımcılar tarafından 
yapılan illüstrasyonlarda 
yekpare kullanılan stopların 
kullanılacağı artık kesin gibi. 
Daha küçük tasarlanan arka 
cam ve daha yüksek bagaj 
kapağı arkadaki bir başka 
önemli değişimken tampon 
yalın halde bırakılmış.

5 GT ve 3 GT gibi biraz 
yüksek olan bu arka kısım 
ağabey 5 Serisi’nin yere yakın 
gövdesiyle tezat oluşturuyor. 

ancak aynı yayvan stop yapısı 
onunla ortak.

Ekim ayında düzenlenecek 
Paris Otomobil Fuarı’nda 
resmi tanıtımı yapılacak olan 
yeni BMW 3 Serisi, yine turbo 
destekli motorlara sahip 
olacak. aracın şarj edildiğinde 
50 km menzil sunan bir hibrit 
versiyonu da olacak. Dizel 
gamındaysa seçenekler eskisi 
kadar çok olmayacak. BMW 
nispeten küçük hacimli ancak 
çift turbolu motorlara yeni 
nesilde ağırlık verecek. 

araçta 8 ileri otomatik 
vites sunulacakken bazı 
kaynaklar vites sayısının 
9 olması ihtimali üzerinde 
de duruyor. Fuardan sonra 
satışa sunulacak olan modelin 
2019 yılında ise SW ve Coupe 
kardeşleri de tanıtılacak.

2 Gran Coupe de geliyor
BMW, 2019 yılında 2 Serisi Gran Coupe’ın gelişi ile coupe sedan 
sınıfında Mercedes’le yarışacak. Automedia’nın çizimleri 
gösteriyor ki bizi çok dinamik bir otomobil bekliyor. 
BMW, bu model ile mevcut 1 ve 2 Serisi arasında gözle görülür 
değişiklikleri ortaya koyuyor. En belirgin fark ise iki kapının 
eklenmesi; söz konusu otomobilin günümüz aralığında 
sunulmayan bir model olan dört kapılı bir Coupe olmasını sağlıyor.
Gelecekte 2 Serisi Coupe ve Gran Coupe, X1 ile paylaşılan yeni 
bir önden çekişli platforma geçecek. Gran Coupe adı zaten BMW 
4 Serisi’nde görülmüştü. Gran Coupe modelleri, baz alındığında 
diğer iki kapılı modellere kıyasla farklı fiyatta olması söz konusu.
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Yeni Peugeot 508 
tasarımıyla sınıfına 
hareket getirecek

GÜNCEL PEUGEOT 508

Peugeot sedan rekabetine yeni bir boyut getiriyor. Yeni 508’in iddialı tasarımı sayesinde model 
daha yollara çıkmadan rakipleri için bir korku nesnesi haline geldi. Şimdilik en önemli konu 
modelin henüz netleşmeyen satış fiyatı. 

Öncüsüne kıyasla çok daha sportif görünen 
yeni Peugeot 508, daha küçük boyutlara 
sahip. Buna karşılık aracın toplam genişliği 
artmış. Araca coupe otomobiller gibi bir 

görünüm kazandırmak için yapılan bu değişikliklerle 
beraber artık kapı çıtaları da kullanılmamaya 
başlanmış. Yeni model 4,75 metre ile 4,83 metre 
uzunluğundaki önceki nesilden 8 cm daha kısa.

İç mekanda i-Cockpit tasarım öğelerine yer verilen 
araçta sürücü odaklı bir yapı hakim. Kullanılan 
malzemeler ve renkler öncü modelden çok farklı. 
Buna karşılık markanın diğer ürünleriyle benzer 
hatlarda.

Peugeot i-Cockpit, kompakt boyutlu direksiyon 
simidi, 8:3 formatında 10 inç büyüklüğünde kapasitif 
dokunmatik ekran ve 12,3 inç büyüklüğünde 
yüksek çözünürlüklü yükseltilmiş gösterge paneli 
olmak üzere üç temel yapı elemanını bünyesinde 
barındırıyor. Altı farklı ekran moduyla kişiselleştirme 
imkanı sunan yükseltilmiş gösterge paneli 
direksiyonun hemen üzerinde konumlandırılmış ve 
sürüş ile ilgili tüm bilgileri sürücünün görüş alanında 
olacak şekilde gösteriyor. Aracın coupe tasarımına 
rağmen arka koltuklarda sınıf ortalamalarını 
yakalayan bir yaşam alanı sunduğu belirtiliyor. 

Yeni Peugeot 508, yeni nesil Euro 6.c 
normuna uyumlu PureTech ve Blue HDi 
motorlar sayesinde sınıfının en iyi CO2 
emisyon salınım değerlerine imza atıyor. 1.6 
litre PureTech motordan geliştirilen; PureTech 
180HP S&S EAT8 ve PureTech 225 HP S&S 
EAT8 olmak üzere iki yeni benzinli motor 
sunuluyor. Dizel cephesinde ise 1.5 lt ve 2.0 lt 
BlueHDi motorlardan geliştirilen; BlueHDi 130 
HP S&S 6 ileri manuel, BlueHDi 130 HP S&S 
EAT8, BlueHDi 160 HP S&S EAT8 ve BlueHDi 

180 HP S&S EAT8 olmak üzere dört farklı alternatif 
bulunuyor.

Yeni Peugeot 508, EuroNCAP kriterlerini de yerine 
getiren en güncel sürüş destek sistemleri ve zengin 
bir donanım seviyesiyle yollara çıkıyor. Segmentinde 
bir ilk olan Gece Görüş Sistemi, gece sürüşlerinde de 
140 km/s hıza kadar yayaları ve bisikletlileri algılayan 
yeni nesil Otomatik Acil Durum Fren Sistemi ve 
Çarpışma Uyarı Sistemi, Aktif Şeritten Çıkma Uyarı 
Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Otomatik 
Far Kontrolü, Hız Sınırı Tanımlaması ve Önerisi, 
Gelişmiş Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, EAT8 
otomatik şanzıman ile dur-kalk desteği de sunan 
Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Takip 
Sistemi ve Kör Nokta Uyarı Sistemi araçta sunulacak 
donanımlardan en önemlileri.

Yeni Peugeot 508’in üretimi Mulhouse tesislerinde 
gerçekleşirken, motor ve aktarma organları Trémery 
ve Douvrin tesislerinde üretilecek. Bu nedenle 
Peugeot 508, Fransa’da üretildiğini teyit etmek 
için “Origine France Garantisi” sertifikası ile lanse 
edilecek. 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk 
gösterimi gerçekleşecek olan Peugeot 508 Eylül 
ayından itibaren global pazarlarda satışa sunulacak.

w w w.otos t i l .co m
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Yeni Peugeot 508 
tasarımıyla sınıfına 
hareket getirecek



w w w.otos t i l .co m26    mart 2018 OtO StİL

Jaguar E-Pace 
83 bin Euro’ya geldi

GÜNCEL JAGUAR E-PACE

Jaguar da kompakt SUV sınıfına sessiz kalamadı 
ve E-Pace modelini geliştirdi. Yeni Jaguar E-Pace 
ülkemizde bu ay satışa sunulacak.E-PacE, bir spor otomobilin tasarım ve 

performansını geniş ve aWD otomobilde 
toplayan beş koltuklu kompakt bir SUV model 
olarak lanse ediliyor.

araçta 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede 
tamamlayan 250 HP güç üreten Ingenium 2.0 litre 
benzinli motora sahip ilk Jaguar modeli olarak 
Türkiye’de satışa sunulacak.

Mart ayında Jaguar Yetkili Satıcılarında yerini 
alacak olan model, üç farklı donanım seçeneği S, 
R-Dynamic S, R-Dynamic SE olarak ve 83.000 
Euro’dan başlayan anahtar teslim fiyatına sahip.

E-Pace, yeni nesil Thin-Film Transistor (TFT) 
Head-Up Display teknolojisini içeren ilk Jaguar 
modeli. Gelişmiş ekran daha fazla netlik sunan geniş, 
tam renkli grafiklerle ön cama %66 oranında daha 
fazla bilgi yansıtıyor.

Jaguar’ın en son nesil Touch Pro bilgi-eğlence 
sistemine de sahip olan model 10 inç’lik dokunmatik 
ekranlı arayüzü de bünyesinde barındırıyor.

Su geçirmez ve darbelere dayanıklı bileklikte yer 
alan entegre RFID aktarıcısı sürücünün ana anahtarı 
otomobilde kilitleyip koşu, yüzme veya bisiklete 
binme gibi aktivitelerin keyfini çıkarmasını sağlayan 
yenilikçi aktivite anahtarı, E-Pace’de bir ilk olarak 
sunuluyor.
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Aileler için Ford’un 
popüler SUV modeli: 
Kuga Türkiye SUV pazarına iddialı bir giriş yapan Ford 

SUV ailesinin gözde aracı Kuga, gelişmiş teknolojik 
özellikleri, etkileyici sürüş dinamikleri, verimli 

1.5 lt dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneği 
ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ford Kuga yenilikçi 
teknolojileri, geniş iç hacimle bir araya getirerek 
aile otomobili kavramını bir üst seviyeye taşıyor.
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Aileler için Ford’un 
popüler SUV modeli: 
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Ford, Kuga ile bir 
aile otomobilinin 
en üst düzeyde 
güvenlik sunarken 

aynı zamanda son derece 
etkileyici iç ve dış dizaynı 
ustaca birleştiren modern 
ve şık bir tasarıma da sahip 
olabileceğini kanıtlıyor. 
Ford Kuga’da, markanın 
SUV tasarım diline sahip 
trapezoid ızgara, LEd 
gündüz farları,  sis farları 
tasarımı, stop lambaları ve 
şık bagaj kapağı ilk bakışta 
dikkatleri üzerine topluyor. 

Ford Kuga, hem önde 
hem arkada geniş diz, 
baş ve omuz mesafesi, ön 
koltuktaki bel desteği, 
koltuk ısıtma sistemi 
ve geniş görüş açısı ile 
aile boyu sürüş konforu 
sunuyor. Kuga, iç mekânı 
daha aydınlık ve ferah hale 
getirmek üzere aralanarak 
veya arka tavanın altına 

kayarak açılan iki kısımlı, 
lüks Panoramik Cam Tavan 
seçeneği ile sunuluyor. 
Aracın tavanı doğal ışığın 
girişine izin verirken, 
güneş ışığını yansıtma 
özelliğine sahip camı ise 
aynı zamanda hem serin 
kalmayı sağlıyor hem 
de yolcuları zararlı UV 
ışınlarından koruyor. 

Akıllı bAgAj kApAğı 
zAhmetsizce Açılıyor 

Ford Kuga, 456 litreden 
1.603 litre kapasiteye 
kadar yükseltilebilen esnek 
ve geniş bagajı ile geniş 
ailelerin ihtiyaç duyduğu 
depolama alanını sunuyor. 
Zahmetsiz açma ve kapatma 
sağlayan akıllı bagaj kapağı 
ise ailelere kolaylık sağlıyor: 

Sürücü, elleri tamamen dolu 
olduğunda veya anahtarı 
üzerindeyken ayağını arka 
tamponun altına götürerek 
hareket ettirdiğinde bagaj 
kapağı otomatik olarak 
açılıyor veya kapanıyor. 

gelişmiş güvenlik 
teknolojileri ile Aileler 
güvende

5 yıldızlı Euro NCAP 
güvenlik derecesi ile  
ailelerin en üst düzeyde 
güvenlik beklentilerini 
karşılayan  Ford Kuga’nın 
üstün güvenlik paketi, 
standart sürücü ve yolcu 
hava yastıkları, yan perde 
hava yastıkları ve sürücü 
diz hava yastığından 
gelişmiş Aktif Şehir İçi 
Güvenlik Sistemi ve Acil 
durum Yardımı  gibi 
teknolojilere kadar birçok 
özelliği kapsıyor. Ford 
SYNC 3 sistemi üzerinden 

TEST FORD KUGA
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çalışan acil yardım özelliği 
beklenmedik bir kaza 
yaşanmasıyla birlikte hava 
yastığının açılması ya da 
yakıt pompasının devre 
dışı kalması durumunda, 
112 Acil Yardım servisini 
aramanıza yardımcı olabilir.

1.5L Ecoboost motor 
ile sunulan Akıllı dört 
Tekerlekten Çekiş Sistemi 
ıslak, kuru veya buzlu 
yol koşullarında gerekli 
kavramayı, viraj dengesini ve 
verilecek tepkiyi belirlemek 
üzere aracı adapte ediyor 
ve kavrama gücüne en fazla 
ihtiyaç duyan tekerleğe 
gerektiği oranda güç 
uyguluyor. Bu teknoloji 
yalnız ihtiyaç duyulduğu 
durumlarda etkinleşerek, 
daha rahat yol koşullarında 
yakıt tasarrufu da sağıyor.

Adaptif Hız Kontrol 
Sistemi, Şerit Takip 
Sistemi, otomatik Park 

Sistemi, Sürücü dikkat 
Takip Sistemi ve otomatik 
Uzun Far Özelliği ile Ford 
Kuga, sürücüye güvenli ve 
konforlu bir sürüş deneyimi 
yaşatıyor.  

Ford Kuga, uluslararası 
standartlarda koltuk 
montaj sistemi olan ISoFIX 
sistemini de sunuyor.  
Çocuk koltuklarını arabaya 
takmanın en güvenli, en 
kolay ve en hızlı yolu olan 
ISoFIX çocuk koltuğu 
bağlantı noktaları sayesinde 
Ford Kuga’nın arka 
koltuğuna iki çocuk koltuğu 
kolaylıkla yerleştirilebiliyor. 

Ford tarafından geliştiri-
len MyKey özelliğine sahip 
Ford Kuga ile ebeveynler, 
genç sürücülerin sürüş hız 
ve güvenliklerini denet-
leyip, yapabileceklerini 
sınırlayabiliyor. Bu teknoloji 
sayesinde ayrıca emniyet 
kemeri uyarısı konabiliyor 

ve ses sisteminin ses ayarı 
kontrol edilebiliyor.

sync3 ile kugA’dA 
eğlenceli yolculuklAr

Ford Kuga’da sunulan 

SYNC 3 araç içi bilgi ve 
eğlence sistemi güvenli 
bir sürüş için sesle kontrol 
ediliyor. SYNC 3, sürücülere 
basit ve daha doğal sesli 
komutlar kullanarak müzik, 
navigasyon ve bağlantılı 
akıllı telefonlarını kontrol 
etme özgürlüğü tanıyor. 
Kuga sürücüleri, SYNC 
3’ün 8 inçlik dokunmatik 
ekranını tıpkı akıllı 
telefonlarındaki gibi tutarak 
kaydırma hareketleriyle 
de kullanılabiliyor. SYNC 3 
aynı zamanda telefona gelen 
mesajı hem okuyabiliyor 
hem de mesaja cevap yazıp 
gönderebiliyor. Apple 
CarPlay ile uyumlu 8 inçlik 
dokunmatik ekrandan, akıllı 
telefonlarda yer alan birçok 
uygulamaya ulaşılıyor. 

şehir yAşAmı için 
verimli dizel motor 
ve otomAtik şAnzımAn 
konforu

1,5 litre TdCi dizel 
motor ve bu motora eşlik 
eden otomatik şanzıman 
seçeneği, Ford Kuga’da 
hem verimli hem konforlu 
sürüş vaadediyor. 1,5 
lt TdCi motor 6 ileri 
PowerShift otomatik 
şanzıman kombinasyonu 
120 PS güç ve 300 Nm’lik 
yüksek performans değerini 
sunuyor  ortalama 4,8 
lt/100 km yakıt tüketimi 
ve 124g/km Co2 emisyon 
değerine ulaşıyor.
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TEST YILLIĞI PEUGEOT 208 GTI -PEUGEOT 308

Ateşli HB’ler konusunda haklı 
bir üne sahip olan 208 GTi bu 

mirasın günümüzdeki en hırçın 
temsilcilerinden. 

Peugeot 308 sportif ruhunu 
ön plana çıkarmak için öyle bir 
şey yaptı ki buna tek kelimeyle 

bayılacaksınız. 

Çekirge ustayı 
geçti 

308’in yaptığına 
bayılacaksınız

208 GTi’in tasarımında ilk etapta 
damalı bayrak görseline sahip 
ızgara dikkat çekiyor. Otomobilin 
sporcu kimliğini yansıtan bu detay 

halojen far grubu ile ön bölüme güzel bir 
hava katmış. 208’in arka tasarımda ise 
üç boyutlu görünüme sahip aslanpençesi 
formlu stoplar göze çarpıyor. Çift egzoz 
çıkışı ve siyah difüzör diğer performans 
detayları arasında. 

İç mekana geçtiğimizde ise, klasik 208 
tasarımın sportif öğelerle güçlendirildiğini 
görüyoruz. Gösterge panelinde, 
koltuklarda, kapı panellerinde, vites 
körüğünde ve paspaslarda kullanılan 
kırmızı dikişler sportifliğe vurgu yapıyor.

Bu asi çocukta 1.6 litrelik benzinli 
motor, 208 HP güç ve 300 Nm torka 

Peugeot 308 Yılın Otomobili 
unvanına sahip araçlardan biri. 
Bunu hak ettiğini daha önce 
yaptığımız testler sırasında dile 

getirmiştik. Yerini aldığı modele göre 
radikal bir değişim geçiren 308 kompakt 
HB sınıfında rakiplerinin önemli bir 
bölümünün önüne geçen karaktere 
bürünmüştü.
Günümüzde maliyet kaygıları nedeniyle 

sahip. 6 ileri manuel şanzıman ile kombine 
edilen bu ünite 1160 kg ağırlığındaki 208 
GTi’a 6.5 saniyelik 0 – 100 km/s hızlanma 
değeri sunarken maksimum 230 km/s’lik 
hıza ulaşmasını sağlıyor. Bu performanslı 
yapı yakıt tüketimi konusunda sizi 
korkutmuş olabilir.

TEknik vEriLEr PEuGEoT 208 GTI

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1598 cc

Maksimum güç 208 HP-6000 d/d

Maksimum tork 300 Nm-3000 d/d

Son hız 230 km/s

0-100 km/s hızlanma 6.5 sn

Şanzıman 6 ileri manuel

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 205/40 R18

Depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 285 lt

Ağırlık 1160 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.6/5.4/6.9 lt/100 km

Uzunluk 3973 mm

Genişlik 1829 mm

Yükseklik 1450 mm

Aks mesafesi 2538 mm

TEknik vEriLEr PEuGEoT 308

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1560 cc

Maksimum güç 120 HP-3500 d/d

Maksimum tork 300 Nm-1750 d/d

Son hız 196 km/s

0-100 km/s hızlanma 9.5 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik EAT6

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/40 R18

Depo kapasitesi 53 lt

Bagaj hacmi 420 lt

Ağırlık 1200 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.3/3.5/4.0 lt/100 km

Uzunluk 4253 mm

Genişlik 1804 mm

Yükseklik 1457 mm

Aks mesafesi 2620 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 6.8
0-400 m (sn) 15.2
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 38.9
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.2
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 7.8
Menzil (km) 641

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.6
0-400 m (sn) 15.5
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 38.0
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 38.1 
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 5.5
Menzil (km) 963

otomatikleştirilmiş manuel şanzımanlar 
kullanılırken Peugeot bu yolu tercih 
etmemiş ve araca gerçek anlamda bir 
otomatik şanzıman adapte etmiş. 
Peugeot 308 sahip olduğu bir özelliğiyle 
yeniden dikkatlerimizi çekmeyi başardı. 
3500 d/d’de 120 HP güç ve 1750 
d/d’de 300 Nm tork üreten 1560 cc 
hacmindeki, 4 silindirli araçta 6 ileri 
oranlı tam otomatik EAT6 isimli tam 
otomatik bir şanzıman görev yapıyor. 
Açıklanan fabrika verilerine göre 308, 
0-100 km/s hızlanmasını 9.5 saniyede 
gerçekleştiriyor. Yine açıklanan bilgilere 
göre 196 km/s maksimum hıza da 
ulaşıyor. 308 performanslı kullanımlar 
sırasında stabil yapısını koruyan yapısıyla 
da beğenimizi kazandı.
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PEUGEOT 5008 -PEUGEOT 2008  TEST YILLIĞI

Türkiye’de C Suv segmenti 
kadar popüler olmasa da 

küçük Crossover ve Suv’lar her 
geçen gün popülerleşiyor.

Sahip olduğu özelliklerle 
dikkat çeken 5008 zorlu Suv 

segmentinde istediğini 
almak için sıkı bir 

mücadeleye girdi bile. 

Aslan pençesini 2008 ile 
saldırmak için açtı

Gel de bu 
değişimi 
beğenme

Peugeot 2008’ın tasarımına baktığı-
mızda rakiplerine göre daha müteva-
zı bir tasarımına sahip. Çok dikkatli 
bakıldığında ise bu aracı 208’in daha 

uzun ve daha yüksek versiyonu olarak da 
nitelendirebiliriz. Arka tasarımda ise arka 
stop farları artık daha belirgin. Aslan pençesi 
stop tasarımı 2008’de de uygulanmış. Bagaj 
kapağı üstündeki yuvarlak bölümlerde 208’in 
tasarımına nazire yapılmış. 
Peugeot 2008’in iç mekanına baktığımızda 
ise kokpit kısmının 208 ile neredeyse aynı 
olduğunu görüyoruz. Bu benzerliği gösterge 
ve direksiyon destekliyor. Malzeme kalitesi 

Peugeot 5008’in dış görünümü, 
bir MPV olan eski nesille 
karşılaştırıldığında büyük bir 
değişim içine girmiş. Aracın ön 

bölümüne bakıldığında bu kısmın 3008 ile 
ortak çizgilere sahip olduğunu görüyoruz. 
Arka kısmında güçlü görünümü devam 

konusunda ise 2008 oldukça başarılı.
2008’de iki motor seçeneği mevcut. 1.6 
litrelik dizel motor ve 1.2 litrelik benzinli 
üniteler. Bizim konuğumuz ise 1.2 litrelik 3 
silindirli motor 110 HP güç ve 205 Nm torka 
sahip. Bu kombinasyona ise 6 ileri tam oto-
matik EAT6 şanzıman eşlik ediyor. 0 – 100 
km/s hızlanmasını 10.3 saniyede tamamlar-
ken maksimum 188 km/s hıza ulaşıyor.

 TEknik vEriLEr PEuGEoT 2008

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 12/2

Motor hacmi 1199 cc

Maksimum güç 110 HP-5500 d/d

Maksimum tork 205 Nm-1500 d/d

Son hız 188 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.3 sn

Şanzıman 6 ileri EAT6

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 205/50 R17

Depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 350 lt

Ağırlık 1150 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.1/4.8/5.9 lt/100 km

Uzunluk 4159 mm

Genişlik 1829 mm

Yükseklik 1556 mm

Aks mesafesi 2538 mm

TEknik vEriLEr PEuGEoT 5008

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1560 cc

Maksimum güç 120 HP-3500 d/d

Maksimum tork 300 Nm-1750 d/d

Son hız 184 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.9 sn

Şanzıman 6 ileri EAT6

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 205/55/R19

Depo kapasitesi 56 lt

Bagaj hacmi 780 lt

Ağırlık 1380 kg

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

Uzunluk 4641 mm

Genişlik 1844mm

Yükseklik 1640 mm

Aks mesafesi 2840 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 10.5
0-400 m (sn) 19.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.1
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.3
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 6.9
Menzil (km) 725

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 12.1
0-400 m (sn) 21.1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.2
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.6
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 7.2 
Menzil (km) 778

ettirmek için koyu renkli plastikle krom 
görünümün birlikteliğinden faydalanılmış 
ve ortaya eski nesle kıyasla çok daha şık 
bir araç çıkmış.
Peugeot 5008’in kapısını açıp içeri 
girdiğini zaman sizi teknoloji ile 
donatılmış bir iç mekan karşılıyor. Yeni 
nesil i-Cockpit bildiğimiz şeylerin çoğunu 
değiştiriyor. Sürüş pozisyonu çok iyi ve 
araçla sürücü arasında bir bağ kurulmasını 
sağlamış.
Peugeot 5008 de 1.6 litrelik dizel motor ve 
EAT6 şanzımanla kombine edilmişti. 1560 
cc’lik hacimden 120 HP güç ve 300 Nm 
tork üreten motor, alt devirlerden itibaren 
özellikle torkun iyi dağılımı sayesinde 
5008 kullanıcısına ihtiyaç duyduğu 
anda güç sağlama konusunda eksiklik 
yaşatmıyor.
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TEST YILLIĞI RANGE ROVER VELAR-RANGE ROVER EVOqUE 2.0 TD4

Land rover’ın ingiliz kraliyet 
ailesi için ürettiğini söylediği 
range rover’ın en yeni üyesi, 
ne Evoque kadar küçük ne de 

vogue kadar büyük.

range rover Evoque, sunduğu 
başarılı yol tutuşu ve arazi 

performansı ile dikkat çekiyor. 

Sportif 
asilzade

Makyaj kalbine 
yaradı

Range Rover Velar’ın ön tasarımı-
na baktığımızda, büyük tasarım 
öğeleri ve yüksek çenesi ile ciddi bir 
ilk izlenim bırakıyor. Gövde rengi 

zemindeki ince çizgiler şeridin hizasından 
yukarı uzayarak stoplara bağlanıyor. Stoplar 
farlara benzer şekilde öne uzarken inceliyor, 
gergin bir görüntü yaratıyor.
Dış tasarımın sadeliği kabine de yansımış 
durumda. Sınırları belirgin mimari elemanlar 
ile kabin oldukça anlaşılır bir yapıya sahip. 
Hafifçe eğik merkezi ön panel şeridi multi-
medya ekranları ile dikkat çekiyor.
Velar’ın motor kaputunun altında bizim key-
fimize uygun motorlar mevcut. 2.0 litrelik 
dizel motorun 180 HP güç ve 430 Nm tork 

Sportif tasarımı ile ön plana çıkan 
Evoque, geçtiğimiz yıl hafif makyaj 
gördü. Makyaj öncesi ve sonrası farkı 
dış tasarımda anlamak ilk bakışta 

zor. Daha çok far yapısında ve tamponlarda 
küçük değişiklikler çok fark edilmiyor. Arka 
kısımda da sportif tasarımın devam ettiğini 
görüyoruz. Tavan spoyleri ve tamponda kul-
lanılan difüzör oldukça şık ve sportif tasarım 
sunuyor.
Makyaj aracın iç kısmında değişikliklere 

ile 240 HP güç ve 500 Nm tork güç üreten 
iki versiyonu 8 vitesli otomatik şanzımanla 
birlikte sunuluyor. Velar’ın konforunu ben-
zinli motorla taçlandırmak isteyenler içinse 
2.0 litrelik 250 HP güç ve 365 Nm tork ve 3.0 
litrelik 380 HP güç ve 450 Nm tork üreten 
benzinli motorlar sunuluyor.

TEknik vEriLEr rAnGE rovEr vELAr 

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2 

Motor hacmi 1999 cc

Maksimum güç 258 240 HP-5000 d/d

Maksimum tork 480 Nm-2000 d/d 

Son hız 217 km/s

0-100 km/s hızlanma 7.3 sn

Şanzıman 8 ileri otomatik

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R21

Depo kapasitesi 60 lt

Bagaj hacmi 632 lt

Ağırlık 1841 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.1/5.8/7.2 lt/100 km

Uzunluk 4803 mm

Genişlik 2145 mm

Yükseklik 1665 mm

Aks mesafesi 2874 mm

TEknik vEriLEr rAnGE rovEr EvoQuE 
2.0 TD4

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1999 cc

Maksimum güç 180HP-4000 d/d

Maksimum tork 430 Nm-1750 d/d

Son hız 195 km/s

0-100 km/s hızlanma 9 sn

Şanzıman 9 ileri otomatik

Aktarma 4 tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 235/55 R19

Depo kapasitesi 54 lt

Bagaj hacmi 550 lt

Ağırlık 1675 kg

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

Uzunluk 4370 mm

Genişlik 1985 mm

Yükseklik 1635 mm

Aks mesafesi 2660 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 7.6
0-400 m (sn) 18.6
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.8
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.0
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 8.6
Menzil (km) 698

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma 9.2
0-400 m (sn) 15.4
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 38.9
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.4
Gürültü 100 km/s (dB) 65
Test tüketimi (lt/100 km) 7.4
Menzil (km) 730

neden olmuş. Güncel Jaguar’larda 
kullanılan bazı özelliklerin makyajla 
beraber araca eklendiğini görüyoruz. Orta 
konsolda kullanılan ekran yenilenmiş ve 
kalitesi artırılmış.
Evoque’ta makyaj 2.0 litrelik dizel 
motorların eklenmesiyle daha çok anlam 
kazandı.  Jaguar-Land Rover tarafından 
geliştirilen Ingenium motor ailesinin bir 
üyesi olan 2.0 litrelik dizel motor 1999 
cc hacme sahip. 4000 d/d’de 180 HP güç 
ve 1750 d/d’de 430 Nm tork üretiyor. 9 
ileri otomatik şanzımanda Jaguar’la ortak 
kullanılıyor ve şanzımanın vites geçişleri 
oldukça başarılı.
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RENAULT CAPTUR-RENAULT CLIO SPORT TOURER TEST YILLIĞI

Türkiye’de ön yargılar 
nedeniyle tercih sırasında 

geride kalan SW otomobiller, 
son birkaç yıldır atağa geçerek 
piyasada yer edinmeye başladı. 

Avrupa’nın en çok satan küçük 
Crossover modeli renault 

Captur makyajlanmasıyla daha 
çekici bir model oldu. 

Yerli sorun 
çözücü 

İddialı bir 
SUV oldu

Renault Clio kısa bir süre önce mak-
yajlandı ve daha dinamik hatlara, 
yeni ön tasarıma ve yepyeni ışık 
imzasına kavuştu. Profilden bakıl-

dığı zaman da küçük bir otomobili andırsa 
da şişkin motor kaputu ile sportifliği ön 
planda tutulmuş. Genel olarak baktığı-
mızda Clio’nun tasarımını beğenmemek 
çok zor. Aracın önden arkaya bütünlük 
içindeki hatları bir SW için çok başarılı.

İç mekanının ise HB model ile birebir 
aynı olduğunu söyleyebilirim. Malzeme 
kalitesi olarak bu tarz otomobil için 
bence yeterli seviyede. Clio ST’da, 
aynı zamanda Renault’nun sevilen 

R
enault Captur kişiselleştirme 
seçenekleri ve eğlenceli 
tasarımı ile ön planda olan bir 
otomobil. Geniş çamurlukları 
ile sportif bir görüntü sunan 

Renault Captur, kaslı çizgileri ile de beğeni 
kazanmakta sıkıntı yaşamıyor. Arka 
kısımdaysa çamurluklara kadar uzanan 
bagaj kapağında küt yerleştirilen stoplar 
dikkat çekiyor. Tavanın sonundaki spoyler 
ise arka bölümü şık kılmış.
Captur’un iç tasarımı kardeşi Clio 

multimedya ve bilgi sistemi R-Link de 
tablet formatında sunuluyor.

Konuğum olan Clio ST 1.5 litrelik dizel 
motora sahip olup, 90 HP güç üreten 
ve 6 ileri otomatik EDC çift kavramalı 
şanzımana sahipti. Alt devirlerde de 
canlı olan motor özellikle şehir içindeki 
ihtiyaçlarınızı sorunsuz karşılıyor.

TEknik vEriLEr  rEnAuLT CAPTur

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

Yerleşim Önde enlemesine

Subap/eksantrik sayısı 8/1

Motor hacmi 1461 cc

Maksimum güç 90 HP-4000 d/d

Maksimum tork  220 Nm-1750 d/d

Son hız 170 km/s

0-100 km/s hızlanma 13.5 sn

Şanzıman 6 ileri EDC

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 205/55 R17

Depo kapasitesi 45 lt

Bagaj hacmi 377 lt

Ağırlık 1245 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.8/4.1/4.8 lt/100 km  

Uzunluk 4122 mm

Genişlik 1778 mm

Yükseklik 1566 mm

Aks mesafesi 2606 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 13.4
0-400 m (sn) 22.4
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.9
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.1
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 5.2
Menzil (km) 865

ile benzerlikler taşıyor. İç mekan 
büyük oranda Clio ile aynı. Captur 
kişiselleştirilebilir iç mekana sahip. 
Direksiyon çevresi, orta konsol ve kapı 
kollarındaki kaplamalarını istediğiniz 
kombinasyonda oluşturabiliyorsunuz.
Test konuğumuz olan Captur’da çok 
yakından tanıdığımız 1.5 litrelik turbo 
dizel motor görev yapıyor. Bu motor 90 
HP güç ve 220 Nm tork üretiyor. Motorun 
gücü Renault’nun çift kavramalı, 6 
kademeli otomatikleştirilmiş şanzımanı 
EDC ile ön tekerlere iletiliyor. Otomobilin 
0 – 100 km/s hızlanması 13.5 saniye.

 TEknik vEriLEr rEnAuLT CLIo SPorT 
TourEr

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 8/1

Motor hacmi 1461 cc

Maksimum güç 90 HP-4000 d/d

Maksimum tork 220 Nm-1750 d/d

Son hız 176 km/s

0-100 km/s hızlanma 12.9 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/Kampana

Lastikler 205/45 R17

Depo kapasitesi 45 lt

Bagaj hacmi 445 lt

Ağırlık 1255 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.3/3.7/4.3 lt/100 km

Uzunluk 4267 mm

Genişlik 1732 mm

Yükseklik 1475 mm

Aks mesafesi 2589 mmoTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 12.9
0-400 m (sn) 21.5
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.7
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.9
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 5.1
Menzil (km) 882
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TEST YILLIĞI RENAULT KOLEOS-RENAULT MEGANE

renault’nun ürettiği en büyük 
Suv olan koleos ikinci nesliyle 

karşımıza çıktı. 

Sınıfın öncü modellerinden 
olan Megane, yeni agresif 

tasarımı ve sunduğu 
teknolojilerle göz dolduruyor. 

Her şeyi 
sıfırdan yapıldı 

Sınıf başkanı 
olur mu?

Clio ile başlayan tasarım öğeleri 
Koleos ile devam etmiş.  
Renault Talisman ile başlattığı 
C şeklindeki gündüz LED 

aydınlatmalarına Koleos’ta da yer vermiş. 
Renault Koleos’un arka tarafına geçtiğimiz 
de ise arka stop grubunun Megane ile 
benzerlikler gösterdiği belli oluyor.
Renault Koleos’un iç mekanı oldukça 
ferah. Bu ferahlıkla beraber Koleos 
size yerden oldukça yüksek bir sürüş 
imkanı sağlıyor. Uzun ve geniş ön panel 
ise sürücüye ve ön yolcuya emniyet ve 
koruma hissi vermiş.
Koleos Icon da 1.6 litrelik dizel motor 
ve X-tronic  şanzımanı ile 130 HP güç 
ve 320 Nm torka sahip.  Touch donanım 
seviyesi, otomatik klima, otomatik yanan 

Renault Talisman’ın ön yüzünü 
Megane’da da görüyoruz. 
Talisman’ın tasarımını beğenen 
biri olarak Megane’ın bu 

tasarımını da kayıtsız kalamam. Arka 
kısımda Talisman’ın stop grubundan 
izler görüyoruz. Arka kısımda tamponun 
altındaki difüzörün de tıpkı dikiz aynası 
gibi gri rengiyle dikkat çekiyor. 
GT Line donanım paketinin iç mekana 

farlar ve yağmur sensörü, eller serbest kart 
sistemi, elektrikli park freni, geri görüş 
kamerası, elektrikli katlanır yan aynalar, 
kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, 
deri, direksiyon simidi 7 inç dokunmatik 
ekran ve 17 inçlik alüminyum alaşımlı 
jantlar bulunuyor.

TEknik vEriLEr rEnAuLT koLEoS

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1598 cc

Maksimum güç 130 HP-4000 d/d

Maksimum tork  320 Nm-2000 d/d 

Son hız 165 km/s

0-100 km/s hızlanma 13.3 sn

Şanzıman CVT

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 225/60 R18

Depo kapasitesi 60 lt

Bagaj hacmi 538 lt

Ağırlık 1677 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.3/5.5/5.7 lt/100 km 

Uzunluk 4673 mm

Genişlik 1843 mm

Yükseklik 1678 mm

Aks mesafesi 2705 mm

TEknik vEriLEr rEnAuLT MEGAnE 1.5 
DCI EDC GT LInE 

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 8/1

Motor hacmi 1461 cc

Maksimum güç 110 HP-4000 d/d

Maksimum tork 250 Nm-1750 d/d

Son hız 187 km/s

0-100 km/s hızlanma 12.3 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Önden çekişli

Frenler (ön/arka) Disk/ disk

Lastikler 225/40 R18

Depo kapasitesi 47 lt

Bagaj hacmi 434 lt

Ağırlık 1386 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.6/3.8/4.1 lt/100 km

Uzunluk 4359 mm

Genişlik 1814 mm

Yükseklik 1447 mm

Aks mesafesi 2669 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 13.5
0-400 m (sn) 23.1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.7
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.9
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 6.0
Menzil (km) 1000

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 12.9
0-400 m (sn) 20.7
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.3
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.5
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 5.7
Menzil (km) 904

yansıması oldukça keyifli. Mavi dikişli deri 
direksiyon simidi otomobilin iç mekanına 
oldukça sportif bir hava katıyor. Vites 
topuzu da aynı şekilde mavi dikişli. Yine 
dışarıda olduğu gibi iç mekanda da GT 
Line logosu dikkat çekiyor.
Megane’da 1.5 dCi’ın 90 ve 110 HP’lik 
versiyonları bulunuyor. Megane’da sadece 
110 HP’lik 1.5 dCi motor seçeneğinde 
EDC 6 ileri otomatik şanzıman seçeneği 
ile alınabiliyor. 90 ve 110 HP’lik 1.5 
dCi ve 1.6 130 HP dCi dizel motorlarda 
ve 1.2 TCe 130 HP benzinli motor 
seçeneklerinde 6 ileri manuel şanzıman 
sunuluyor.
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RENAULT MEGANE SEDAN-RENAULT TALISMAN TEST YILLIĞI

Tılsım veya muska gibi anlamları 
olan Talisman, bakalım pazardan 

beklediğini alacak mı?

renault Megane Sedan hem 
dinamik ve özen gösterilmiş bir 
yapıya sahip ve teknolojiye fark 

yaratan bir araç olmuş.

Renault 
tılsımını buldu

Bursa’dan çıkan kral 
Megane Sedan

Talisman’da ilk dikkat çeken detay 
yeni nesil far tasarımı oluyor. Far 
yapısı ve C şeklindeki LED gündüz 
farları R.S. 01’de kullanılan 

tasarıma çok benziyor. Otomobilin arka 
kısmı birçok rakibinden farklı tasarlanmış 
ve hemen kendini belli ederek ayırt edici 
olması sağlanmış. Bunda en büyük etken 
iri stop grubu.
Otomobilin en çok dikkat çeken bölümü 
neresi derseniz benim için kesinlikle 
kokpiti derim. Touch donanım seviyesinde 
7 inç kullanılan dijital ekran bizim test 
ettiğimiz Icon seviyesinde 8.7 inç olarak 

Megane Sedan ön ve arka 
yüzünde fark yaratan yeni 
LED ışık imzası ve dinamik 
tasarımı ile oldukça etkileyici 

bir tasarıma sahip olmuş. Otomobil geniş 
ve kaslı yapısıyla hiç olmadığı kadar 
kendinden emin duruyor.
TFT renkli gösterge ekranı, renkli head-up 
display ekranı, ergonomik orta konsolu, 
geniş 8,7 inçlik ekranı ile dokunmatik 
özellikleriyle Renault Megane Sedan’ın 
direksiyonuna geçtiğimizde her şeyin 

sunuluyor. Talisman’nın kokpitindeki 
detaylara alışmak zaman istiyor.
Renault-Nissan ittifakının ürünleri 
arasındaki 1.6 lt’lik turbo dizel motor 
farklı güçlerde iki markada da kullanılıyor. 
Talisman’da da 1598 cc motorun 4000 
d/d’de 130 HP güç üreten versiyonu 
bulunuyor. Motorun maksimum torku 
ise 1750 d/d’de 320 Nm. Yine daha 
önceden tanıdığımız 6 ileri EDC şanzıman 
Talisman’da görev yapıyor.

Eknik vEriLEr rEnAuLT MEGAnE SEDAn

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1198 cc

Maksimum güç 130 HP-5500 d/d

Maksimum tork 205 Nm-2000 d/d

Son hız 200 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.9 sn

Şanzıman 7 ileri EDC

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 205/50 R16

Depo kapasitesi 49 lt

Bagaj hacmi 503 lt

Ağırlık 1390 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.7/5.4/6.8 lt/100 km

Uzunluk 4632 mm

Genişlik 2058 mm

Yükseklik 1443 mm

Aks mesafesi 2711 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.0
0-400 m (sn) 19.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.2
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.6
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 6.8
Menzil (km) 868

kontrol altında olması sürüş esnasında size 
büyük güven sağlıyor. Megane Sedan’ın 
elektrikli açılır panoramik cam tavanı 
daha aydınlık bir hava katmış.
Test konuğumuz olan Renault Megane 
Sedan’da 7 ileri EDC vitese sahip 1.2 
litrelik motora yer verilmiş. Bu motor 
5500 d/d’de 130 HP güç ve 2000 d/d’de 
205 Nm tork üretiyor. Motor ile son 
derece uyumlu olan EDC vites kutusu 
alt devirlerden itibaren güç eksikliği 
yaşatmadan sürücünün ihtiyaçlarına 
cevap verebiliyor.

TEknik vEriLEr rEnAuLT TALISMAn EnErGY 
DCI 130 EDC6

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1598 cc

Maksimum güç 130 HP-4000 d/d

Maksimum tork 320 Nm-1750 d/d

Son hız 205 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.8 sn

Şanzıman 6 ileri EDC otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/55 R17

Depo kapasitesi 47 lt

Bagaj hacmi 608 lt

Ağırlık 1430 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.9/4.2/4.8 lt/100 km

Uzunluk 4848 mm

Genişlik 1869 mm

Yükseklik 1463 mm

Aks mesafesi 2808 mmoTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 10.5
0-400 m (sn) 17.0
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40,2
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40,4 
Gürültü 100 km/s (dB) 65
Test tüketimi (lt/100 km) 6.1
Menzil (km) 770
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TEST YILLIĞI RENAULT ZOE-SEAT ATECA

renault Zoe öylesine iddialı bir 
giriş yaptı ki elektrikli araçlar 

hakkındaki tüm ön yargıları da 
bir seferde kırmayı başardı. 

Seat Suv sınıfına giriş modeli 
Ateca ile tozu dumana katan 

bir giriş yaptı. 

Gelecek geldi

Artık tam bir 
arazi ustası

Renault ZOE, elektrik motorlu 
ulaşımın herkes için ulaşılabilir 
olduğu yeni bir çağın başlangıcını 
müjdeleyen model oldu. Renault 

Clio altyapısı kullansa da, ZOE tam bir 
konsept otomobil gibi görünüyor. 
Zoe’nin iç mekanı ferah bir yaşam alanı 
sunuyor. Öndeki alan oldukça geniş ve 
sıkıntısız. Orta konsol Clio’dan alınmış ve 
ufak tefek farklılıklarla adapte edilmiş. 
Tamamen dijital olan gösterge panelinin 
en solunda aracın şarj durumunu yüzde 
olarak gösteren bir pil işareti bulunuyor. 
Koltukların altında 22 kWh lityum-iyon 
piller yer alıyor. 
Arka koltuklarda oturan yolcular için de 
yeterli diz ve baş mesafesi sunuluyor. 
Yuvarlak hatları nedeniyle dışarıdan ufak 

Seat Ateca’ın dış tasarımı ilk anda 
Leon’u anımsatsa da arkaya 
doğru gidildiğinde farklılığını 
hissettiriyor. Ön tampondaki hava 

ızgarası ve köşelerdeki sis farı çerçeveleri 
geniş tasarlanıp aracın güçlü görünmesini 
sağlamış. Arka bölümde stoplar, önden 
arkaya doğru uzanan omuz çizgisiyle 
birleşerek bütünlük oluşturmuş.
Ateca’nın iç mekanına geçtiğimizde 
ise, yine Seat ailesinin diğer üyelerine 
benzeyen bir kokpit bizi karşılıyor. 

görünen ZOE, içeride ise geniş diz ve baş 
mesafeleri ile sürpriz yapıyor.
Renault ZOE’nin süspansiyon sistemi, 
gerek konfor, gerekse yol tutuş 
beklentilerini karşılayacak şekilde orta 
sertlikte ayarlanmış. Direksiyon sistemi, 
yumuşak yapısı sayesinde şehir içinde 
pratiklik sağlarken, direkt yapısıyla da 
sevindiriyor.

TEknik vEriLEr rEnAuLT ZoE

Motor (tip/silindir sayısı) Elektrik

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı -

Motor hacmi -

Maksimum güç 90 HP

Maksimum tork  220 Nm

Son hız 135 km/s

0-100 km/s hızlanma 13.5 sn

Şanzıman Tek vites

Aktarma Önden çekiş

Frenler Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 225/45 R17

Depo 22 kW/s

Bagaj 338 lt

Ağırlık 1480 kg

Tüketim (fab. ver.) 400 km 

Uzunluk 4084 mm

Genişlik 1730 mm

Yükseklik 1562 mm

Aks mesafesi 2588 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 14.1
0-400 m (sn) Ölçülemedi
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 38.1 
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 38.3
Gürültü 100 km/s (dB) 63
Test tüketimi (lt/100 km) -
Menzil (km) 300

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.0
0-400 m (sn) 19.4
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.0
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.2
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 8.1
Menzil (km) 679

Direksiyon simidi ve orta konsolda bu 
benzerlik dikkat çekiyor. Malzeme kalitesi 
ve işçilik sınıf standartlarında.
Ateca’da 3 adet motor seçeneği mevcut. 
1.4 TSI, 1.6 TDI ve 2.0 TDI. Bizim 
konuğum ise VW Grubu’nun en verimli 
ünitelerinden biri olan 150 HP güç üreten 
1.4 litrelik motorlu versiyondu. Bu 
motora 6 ileri DSG şanzıman ve 4Drive 
çekiş sistemi eşlik ediyor. 4 silindirli olan 
motor, fazla güç gerekmediği durumlarda 
iki silindirini devre dışı bırakıyor ve yakıt 
tüketimini minimuma indiriyor.

TEknik vEriLEr SEAT ATECA

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/4

Motor hacmi 1395 cc

Maksimum güç 150 HP-5000 d/d

Maksimum tork 260 Nm-1500 d/d

Son hız 189 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.9 sn

Şanzıman 6 ileri DSG

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/50 R18

Depo kapasitesi 55 lt

Bagaj hacmi 485 lt

Ağırlık 1401 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.8/6.2/7.2 lt/100 km

Uzunluk 4363 mm

Genişlik 1841 mm

Yükseklik 1625 mm

Aks mesafesi 2630 mm
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SEAT ATECA - SEAT IBIZA TEST YILLIĞI

Seat Ibiza Cupra, dış kısmını 
çok fazla etkilemeyen bir 
makyajın ardından tekrar 

karşımızda. 

Seat’ın ilk Suv modeli Ateca, 
hem günlük kullanıma 

uygunluğu hem de arazideki 
performansıyla bu sınıftaki 

tüm hesapları alt üst edecek. 

Angry Bird

Hedefi on 
ikiden vuracak

Makyajlanan Ibiza’nın dış 
kısmında çok değişiklik 
yok. LED’li gündüz farları 
dışında göze batan bir fark 

bulunmuyor. Arka tamponun alt kısmında 
bulunan difüzör ve difüzörün ortasında 
bulunan egzoz çıkışı Ibıza Cupra’ya farklı 
bir hava katıyor.

Ibiza Cupra’nın iç mekanında makyajın 
daha çok etkili olduğunu görüyoruz. 
Makyajla beraber ilk olarak Seat’ların diğer 

Seat Ateca’nın tasarımı ilk bakışta dikkat 
çekiyor. Alışılagelen Seat tasarım dili, 
dinamizmi ve işlevselliğin etkileyici bir 
bileşimine sahip modelde, radyatör ızgarası 
ve farların özgün üçgen şekli gibi pek çok 
unsur, Leon’da olduğu gibi ilk bakışta onun 
bir Seat olduğunu vurguluyor.  Modelin 
önden başlayıp arkaya uzanan omuz çizgisi 
ve katlı motor kaputu ise sportifliğini 
pekiştirmiş.  

spor modellerinde kullanılan 3 kollu spor 
direksiyon simidi iç mekana adapte edilmiş 
ve bu simit bir hayli dikkat çekiyor.

Seat Ibiza Coupra’da 1.4 lt turbo ve 
süperşarj beslemeli motor 180 HP güç 
ve 250 Nm tork üretiyordu. Ibiza Cupra 
SC 1.8 TSI’da ise Audi A3’te kullanılan 
1798 cc hacmindeki turbo benzinli motor 
kullanılmaya başlandı. 4300 d/d’de 192 
HP güç ve 1450 Nm’de 320 Nm tork üreten 
motor önceki versiyona göre 70 Nm daha 
fazla tork ve 12 HP daha fazla güç üretiyor.

TEknik vEriLEr SEAT ATECA

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1395 cc

Maksimum güç 150 HP-5000 d/d

Maksimum tork 250 Nm-1500 d/d

Son hız 198 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.6sn

Şanzıman 7 ileri DSG

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 215/50 R18

Depo kapasitesi 66 lt

Bagaj hacmi 510 lt

Ağırlık 1300 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.9/5.4/6.4 100 km

Uzunluk 4363 mm

Genişlik 1841 mm

Yükseklik 1615 mm

Aks mesafesi 1576 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.0
0-400 m (sn) 16.9
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.9
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 41.1
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 7.5
Menzil (km) 880

İç mekanda, SUV sürücülerinin çok değer 
verdiği sağlamlık ve güvenlik duygusu 
dinamik bir karakterle birleştirilmiş. 
Ateca’nın boyutları dikkate alındığında 
iç mekan genişliği ortalamaları rahatça 
yakalarken dört kişilik bir ailenin 
ihtiyaçları için yeterli. 
Ateca ülkemizde 1.4 litrelik TSI motor 
veya 1.6 litrelik TDI motorla alınabiliyor. 
Bu 2 güç ünitesinin de en önemli özelliği 
farklı marka ve modellerde kendilerini 
kanıtlamış olmaları. Biz 1.4 litrelik TSI 150 
HP’lik modelin direksiyonuna oturduk. 
Bu motoru manuel veya DSG şanzıman ile 
almak mümkün.

TEknik vEriLEr SEAT IBIZA CuPrA

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1798 cc

Maksimum güç 192 HP-4200 d/d

Maksimum tork 320 Nm-1450 d/d

Son hız 235 km/s

0-100 km/s hızlanma 6.7 sn

Şanzıman 6 ileri manuel

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 215/45 R17

Depo kapasitesi 45 lt

Bagaj hacmi 292 lt

Ağırlık 1185 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.3/6.2/7.8 lt/100 km

Uzunluk 4055 mm

Genişlik 1693 mm

Yükseklik 1420 mm

Aks mesafesi 2469 mm
oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 6.8
0-400 m (sn) 12.3
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.8
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.0
Gürültü 100 km/s (dB) 69
Test tüketimi (lt/100 km) 8.2
Menzil (km) 549
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TEST YILLIĞI SEAT IBIZA-SEAT LEON

vW Grubu’nun altında kendi 
potansiyelini gösterme konusunda 
sıkıntılar yaşayan Seat, kaydettiği 

ilerleme ile herkesin korkulu 
rüyası haline geldi. 

Seat’ın en çok satılan 
modellerinden olan Leon 
yenilenmesiyle çok daha 

dinamik bir otomobil halini aldı.

Büyümüş de 
Leon’a rakip 

olmuş

Leon ruhunu 
kaybetmeden değişti

Seat Ibiza’nın tasarımına baktığımız 
da, ön kısmında üçgen Full LED 
farlar ve ikonik gündüz sürüş ışığı 
grafikleri yeni Seat’ı anında fark 

edilebilir kılıyor. Aracın arka kısmı da 
Ibiza’ya özgü tasarlanmış. 
Ibiza’ın kapısını açıp iç mekanına 
geçtiğimiz de ise, keskin hatlar burada da 
devam etmiş. Üstte konumlandırılan yatay 
formlu havalandırma panelleri ile orta 
konsolda bulunan 8 inçlik multimedya 
ekranın da dahil olduğu detaylar FR ve 
Xcellence modellerini ait özellikler taşıyor.
Ibiza ülkemizde şu an tek motor hacm ile 
satışa sunuluyor. Satışa sunulan motor 
seçenekleri ise, 1.0 litrelik benzinli  75 
HP, 1.0 litrelik TSI benzinli 95 HP ve 1.0 
litrelik TSI benzinli 115 HP gücü olan 
ve DSG şanzımanla alınabiliyor. Test 

Leon’un ön ve arka tamponları 
dinamik karakterine katkıda 
bulunurken, tasarım çizgileri 
ergonomik ve şık bir biçimde 

işlenmiş. Leon’un LED farları başlı başına 
birer tasarım ikonu olmasını sağlamış. Arka 
kısımda ise önde olduğu gibi LED stoplara 
yer verilmiş. Büyütülmüş stoplar sayesinde 
en zor koşullarda bile Leon arkadan 
gelenler tarafından rahatlıkla görülebiliyor.

konuğumuz Ibiza, 1.0 litrelik 95 HP gücü 
olan, 5 ileri manuel şanzımanlı versiyondu. 
0 – 100 km/s hızlanmasını 10.9 saniyede 
tamamlayan araç ortalama yakıt olarak ise 
4.7 litreye ihtiyaç duyuyor.

TEknik vEriLEr SEAT IBIZA

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 12/2

Motor hacmi 999 cc

Maksimum güç 95 HP-5000 d/d

Maksimum tork  175 Nm-1500 d/d

Son hız 182 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.9 sn

Şanzıman 5 ileri manuel

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 195/55 R16

Depo kapasitesi 40 lt

Bagaj hacmi 355 lt

Ağırlık 1047 kg

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

Uzunluk 4059 mm

Genişlik 1780 mm

Yükseklik 1444 mm

Aks mesafesi 2564 mm

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

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.0
0-400 m (sn) 19.4
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.7
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.9
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 6.0
Menzil (km) 833

Leon’un iç mekanında yolcuları 
düşünen bir tasarıma yer verilmiş. Kaliteli 
döşemelerinin ve geniş mekanının yanı 
sıra sürücü odaklı ön konsolun yenilenmiş 
tasarımı LED’li aydınlatmalarla sunuluyor. 

Seat Leon’da 1.0 litreden başlayan 
motor ailesinde 1.6 litreye kadar 
seçenekler devam ediyor. Benim konuğum 
ise 1.4 litrelik benzinli 150 HP güç üreten 
versiyondu. 5000 d/d’de 150 HP güç ve 
1500 d/d’de 250 Nm tork üreten motor 
gücünü yere DSG şanzımanla aktarıyor. 
İsterlerse tüketiciler bu motoru 125 HP 
olarak manuel vitesle de alabiliyor.

TEknik vEriLEr  SEAT LEon

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1395 cc

Maksimum güç 150 HP-5000 d/d

Maksimum tork 250 Nm-1500 d/d

Son hız 215 km/s

0-100 km/s hızlanma 7.9 sn

Şanzıman 7 ileri DSG 

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R17 

Depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 380 lt

Ağırlık 1243 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.4/4.9/ 5.8 lt/100 km

Uzunluk 4282 mm

Genişlik 1816 mm

Yükseklik 1459 mm

Aks mesafesi 2636 mm
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Seat Toledo, sade ve akıcı 
tasarımı ile çok iddialı bir 

görünüm sunmuyor.

Skoda’nın en çok satan modeli 
olan octavia, makyajlanan 

tasarımıyla birlikte çok tercih edilen 
modellerinden olacak gibi duruyor.

Ailenin uslu 
çocuğu Toledo

Octavia sınıfının en 
çok satanı olur

Seat Toledo, geçtiğimiz yıl yenilendi 
ve markanın liftback yüzü olarak 
karşımıza çıktı. Otomobilin 
tasarımı rakiplerine oranla oldukça 

sade. Yan kısımda liftback tarzını ön 
plana çıkartan C sütunu eğimi Toledo’ya 
farklı bir hava katıyor. Otomobile karoser 
özelliği katan arka camla birlikte açılan 
bagaj kapağı iri stop grubunu bir kısmını 
da barındırıyor.
Seat Toledo’nun iç mekanında da ilk 
andan itibaren rahatlatıcı bir sadeliğin 
olduğu görülüyor. Orta konsolda 
kullanılan 5 inçlik dokunmatik ekran bu 
otomobil için biraz küçük kalıyor gibi. 
Ekranın üzerinden müzik sistemi, telefon 
araç detayları ve ayarları yapılabiliyor.

Skoda’nın markanın kalbi 
olarak adlandırdığı Octavia’nın 
üçüncü nesli kapsamlı bir 
makyaj operasyonundan geçti. 

Artık iki parça farlarda son teknoloji 
LED aydınlatma sistemi kullanılıyor. 
Octavia’nın arka kısmında ise çok radikal 
bir değişim görmek pek mümkün değil. 
Octavia’nın stoplarında LED teknolojisine 
sahip stoplar göre yapıyor.

Volkswagen Grubu’nda sıkça 
rastladığımız 3 silindirli turbo dizel 
motor modern bir yapıya sahip. 1422 
cc hacme sahip olan motor 3500 d/d’de 
90 HP güç ve1750 d/d’de 230 Nm tork 
sunuyor. 7 ileri DSG şanzımana sahip 
test otomobilimiz performanstan çok 
ekonomi odaklı hazırlanmış.

TEknik vEriLEr SEAT ToLEDo 1.4 TDI DSG

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 12/2

Motor hacmi 1422 cc

Maksimum güç  90 HP-3500 d/d

Maksimum tork 230 Nm-1750 d/d

Son hız 185 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.8 sn

Şanzıman 7 ileri otomatik

Aktarma Önden çekişli

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 215/45 R16

Depo kapasitesi 55 lt

Bagaj hacmi 550 lt

Ağırlık 1180 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.6/3.8/4.2 lt/100 km

Uzunluk 4482 mm

Genişlik 1706 mm

Yükseklik 1461 mm

Aks mesafesi 2602 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 12.1
0-400 m (sn) 20.3
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.3
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.5
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 5.2
Menzil (km) 1058

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.5
0-400 m (sn) 19.4 
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.5
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.6 
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 8.1
Menzil (km) 617

Skoda Octavia’nın iç mekanı 
sınıfının en büyüklerinden biri olarak 
değerlendirilebilir. Octavia’nın iç 
malzeme kalitesi de oldukça iyi. İç mekan 
da benim dikkatimi çeken bir ayrıntı ise iç 
kapılardaki LED ortam aydınlatması oldu. 
Gelelim Skoda Octavia’nın motoruna... 
Skoda bu versiyonda da oldukça zengin 
motor seçeneklerine sahip. Octavia 5 
motor seçeneği ile sunuluyor bizlere. 
Bunlar 1.0 litreden başlayarak 1.6 litrelik 
motor seçeneklerine kadar devam ediyor. 
Benim sürücü koltuğuna oturduğum ise 
1.4 litrelik TSI model 150 HP güç ve 250 
Nm tork gücünde. Bu motora 7 ileri DSG 
şanzıman adapte edilmiş. 

TEknik vEriLEr SkoDA oCTAvIA

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1395 cc

Maksimum güç 150 HP-6000 d/d

Maksimum tork  250 Nm-1500 d/d

Son hız 219 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.2 sn

Şanzıman 7 ileri DSG

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 205/55 R16

Depo kapasitesi 50 lt 

Bagaj hacmi 568 lt

Ağırlık 1269 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.4/5.0/6.1 lt/100 km 

Uzunluk 4670 mm

Genişlik 1814 mm

Yükseklik 1461 mm

Aks mesafesi 2686 mm 



w w w.otos t i l .co m42    MART 2018 OTO STİL

TEST YILLIĞI SMART FORTwO CABRIO-SUBARU LEVORG

Yaklaşık 20 yıldır hayatımızda 
olan smart, büyüyen ailesinde 
cabrio severleri de unutmamış.

Levorg, ne zamandır 
hayranlarının merakla 

beklediği sportifliği sunmaya 
başlayan model oldu.

El yakan 
cabrio keyfi

Eski 
günlerdeki gibi

Tam bir şehir otomobili olarak 
tasarlanan smart, yeni neslinde 
de bu özelliğini korumuş. Buna 
karşılık artık tasarım anlamında 

daha dikkat çekici bir araç. Fortwo artık 
daha yüksek ve küt bir burun tasarımına, 
daha büyük ızgaraya ve LED gündüz 
farlarını içeren daha iri farlara sahip 
olmuş. 
Bu küçük otomobilin iç mekanı ise 2 kişi 
için oldukça geniş. Aracın 1.9 metreden 
kısa olan dingil mesafesine rağmen iç 
mekan genişliği tüketicileri memnun 
etmeye yetiyor. İç mekandaki plastik 
malzeme kalitesi ve işçilik hataları ise bu 
fiyattaki bir araca yakışmıyor. 
smart Fortwo’da 999 cc ve 898 cc 
hacminde 2 farklı 3 silindirli benzinli 
motor bulunuyor. Ancak cabrio model 
sadece 898 cc’lik motorla alınabiliyor. 

Evet, test konuğumuz Levorg’un 
dış tasarımı modern ve Avrupai. 
Tasarım olarak net ve keskin 
çizgilere sahip olan Levorg’un 

farları içe gömük ve hoş görünen bir 
çizgiye sahip. 6 köşeli panjur farlara göre 
daha çıkıntılı duruyor.Bu iri sayılabilecek 
station wagon’un arka kısmında iri 
spoyler ve çift çıkışlı egzoz sistemi 
sportifliği arkaya taşıyor. İri stop grubu 

90 HP güç ve 132 Nm tork üreten turbo 
destekli motor araca şehir içinde yeterli 
gücü sunabiliyor. 6 ileri çift kavramalı 
Twinamic otomatik şanzıman şehirli 
otomobilin kullanım keyfini artırıyor.

TEknik vEriLEr SMArT forTWo CABrIo

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

Yerleşim Arkada enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 12/2

Motor hacmi 898 cc

Maksimum güç 90 HP-5500 d/d

Maksimum tork  132 Nm-2500 d/d

Son hız 155 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.7 sn

Şanzıman 6 ileri Twinamic

Aktarma Arkadan itiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ 
kampana

Lastikler 185/60 R15

Depo kapasitesi 33 lt

Bagaj hacmi 260 lt

Ağırlık 995 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.8/4.2/4.9 lt/100 km 

Uzunluk 2695 mm

Genişlik 1663 mm

Yükseklik 1552 mm

Aks mesafesi 1873 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 12.0
0-400 m (sn) 24.1 
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 38.4 
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 38.6
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 5.1 
Menzil (km) 647

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9 .4
0-400 m (sn) 16.0 
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.8
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 41.0
Gürültü 100 km/s (dB) 69
Test tüketimi (lt/100 km) 9.8
Menzil (km) 612

bagaj kapağına da taşıyor.
Levorg’un iç mekanında sportif yapı 
devam ediyor. Sürücü ve ön yolcu 
koltuğu sportif. Otomobilin koltukları 
ve iç mekanda birçok detay kaliteli deri 
malzeme ile kaplanmış. 
Levorg’ta kullanılan 1599 cc hacmindeki 
turbo beslemeli motor 4800 d/d’de 170 
HP güç ve 1800 d/d’de 250 Nm tork 
üretiyor. Alt devirlerden itibaren canlı bir 
yapı sunan motor bu konuda övgüyü hak 
ediyor. Levorg, sadece 1.6 turbo motor 
ve Lineartronic adı verilen CVT şanzıman 
seçeneği ile satılıyor.

TEknik vEriLEr SuBAru LEvorG 1.6 GT-S

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

Yerleşim Önde uzunlamasına

Supap/eksantrik sayısı 16/4

Motor hacmi 1599 cc

Maksimum güç 170HP-4800 d/d

Maksimum tork 250 Nm-1800 d/d

Son hız 210 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.9 sn

Şanzıman 6 ileri CVT

Aktarma 4 tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 225/45 R18

Depo kapasitesi 60 lt

Bagaj hacmi 522 lt

Ağırlık 1551 kg

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

Uzunluk 4690 mm

Genişlik 1780 mm

Yükseklik 1490 mm

Aks mesafesi 2660 mm
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TOYOTA C-HR-TOYOTA COROLLA TEST YILLIĞI

Yarım asırdır hayatımızda olan 
Toyota Corolla, makyaj sonrası 

daha sert yapısıyla tekrar 
hayatımızda yerini aldı.

Toyota’nın Sakarya’daki 
üretim tesislerinde üretilen 

C-Hr modeli piyasaya iddialı 
bir giriş yaptı.

Cool babalara 
özel Corolla

Sakarya’dan çıktı 
gururumuz oldu

Yeni far yapısı makyajlı Corolla’ya 
bambaşka bir bakış katıyor. Ön 
tamponun komple değişmesi 
sayesinde otomobilin farlarındaki 

sertlik alt tarafta da devam ettirilmiş. Arka 
stop grubunun da modernize edildiğini 
görüyoruz. Stopların ortasındaki krom çıta 
da değişimden nasibini almış.
Toyota Corolla’nın iç mekanında 
değişiklikler kokpitten ibaret. Modernize 
edilen kokpitte dijital saatin yeri değişmiş 
ve havalandırma ızgaraları yuvarlak 
olarak tasarlanmış. Orta konsolda klima 
ünitesinde de değişiklik olduğu göze 
çarpıyor. 
Corolla’nın daha önceden de tanıdığımız 
1.4 lt hacmindeki turbo dizel motorunu 
ve 6 ileri otomatik şanzımanını test 

Toyota C-HR dinamik ve agresif 
görüntüsüyle albenisi yüksek bir 
araç olmuş. Elmas tasarımından 
ilham alınarak dizayn edilen 

Toyota C-HR etkileyici tasarımı ve özenle 
hazırlanmış detaylarıyla farklılaşıyor. 
Dikkat çeken LED farları, zarif pırlanta 
desenli ızgarası, bumerang şeklindeki 
özel LED ışık çizgili arka stop lambaları 
da modelin estetiğini tamamlıyor.
Ülkemizde ilk kez üretilen Crossover 

ettik. 1364 cc hacmindeki motor 3800 
d/d’de 90 HP güç üretiyor. Motorun 
maksimum torkuysa 1800 d/d’de 205 
Nm. Performans yerine ekonomi odaklı 
tüketicilerin tercihi olan Corolla 1.4 D-4D 
test aşamasında 5.1 lt tüketim değeriyle 
bunu kanıtlıyor. 15.2 saniye olan 0-100 
km/s hızlanmasıysa vasat sayılabilecek 
türden.

TEknik vEriLEr ToYoTA C-Hr

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/4

Motor hacmi 1197 cc

Maksimum güç 116 HP-5600 d/d

Maksimum tork 185 Nm-1500 d/d

Son hız 180 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.4sn

Şanzıman CVT

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/50 R18

Depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 297 lt

Ağırlık 1535 kg

Tüketim (fab. ver.) 7.6/5.6/6.3 lt/100 km

Uzunluk 4360 mm

Genişlik 1795 mm

Yükseklik 1565 mm

Aks mesafesi 2640 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 7.2
0-400 m (sn) 13.1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.3
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.6
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 8.2
Menzil (km) 731

sınıfının temsilcisi olan C-HR iç 
mekanıyla hem Crossover olduğunu 
ortaya koyuyor hem de günlük kullanıma 
uygun bir otomobil olduğu imajını 
çiziyor. 
Sakarya’daki Toyota tesislerinde üretilen 
C-HR’de 2 farklı motorla alınabiliyor. 1.2 
lt Turbo 116 HP ve 1.8 lt Hybrid 122 HP. 
1.2 lt turbo motoru tüketiciler isterlerse 
manuel vitesle de alabilirken biz 
Multidrive S isimli otomatik vites kutulu 
modelin direksiyonuna geçtik. Ayrıca test 
aracımız 4x4 çekiş sistemine de sahipti.

TEknik vEriLEr ToYoTA CoroLLA 1.4 D-4D

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 8/1

Motor hacmi 1364 cc

Maksimum güç 90 HP-3800 d/d

Maksimum tork 205 Nm-1800 d/d

Son hız 180 km/s

0-100 km/s hızlanma 14.7 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Önden çekişli

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

Lastikler 205/55 R16

Depo kapasitesi 55 lt

Bagaj hacmi 452 lt

Ağırlık 1275 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.7/4.1/4.9 lt/100 km

Uzunluk 4620 mm

Genişlik 1775 mm

Yükseklik 1465 mm

Aks mesafesi 2700 mmoTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 15.2
0-400 m (sn) 19.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.2
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.4 
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 5.1
Menzil (km) 1078 
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TEST YILLIĞI TOYOTA COROLLA-TOYOTA RAV4 HYBRID

Corolla, bugün 11. nesliyle 
aramızda ve 50. Yıl özel 

serisi daha karizmatik bir 
otomobil oldu. 

Çoğu rakibinin 1.6 litrelik dizel 
motoruna karşılık rAv4 2.5 
litrelik benzinli ve ona eşlik 

eden elektrikli motora sahip. 

50 yıldır 
zirvede

Bir hibritten 
daha fazlası

Toyota Corolla’nın dış tasarımına 
baktığımızda LED farlar, LED ışık 
çizgisi, LED arka stop lambaları ve 
karartılmış arka ve arka yan camlar 

ile kapı kollarındaki yeni krom detaylar 
bu özel serinin standart versiyondan 
farklı olan kısımları. Tamponun en alt 
kısmında yer alan yeni ızgara, tampon 
spoylerleri ve eğimler otomobilin yere 
sağlam basan bir duruş sergilemesini 
sağlamış.
Corolla’nın iç tasarımına geçtiğimizde ise 
eski nesline göre premium kalite algısı 
yansıtan Toyota, içeriye oturduğunuz 
andan itibaren hem işçiliğiyle hem 
konforuyla sizleri anında etkileyebiliyor. 
7 inçlik dokunmatik ekranıyla görselliğe 
artılar katan ekranı da gayet kullanışlı 
olmuş.
Toyota Corolla’nın kalbinde 1.33 ve 1.6 

RAV4 tasarım anlamında özellikle 
ön yüzünde ailedeki bireyleri 
hatırlatıyor. Önceki nesilde dik-
dörtgen ve geriye doğru uzanan 

far yapısı yerini LED gündüz farlarıyla 
desteklenmiş daha keskin tasarıma sahip 
farlara bırakmış. Arka bölümde ise çok fazla 
bir değişim yaşanmamış. Arkada Hybrid 
logosu en çok dikkati çeken bölüm olurken 
genel olarak tasarım abartıdan uzak ancak 

litrelik benzinli ve 1.4 litrelik hacminde 
turbo dizel motorlar görev yapıyor. Bizim 
konuğum ise 1.6 litrelik benzinli 132 HP 
güç olan 160 Nm tork gücüne sahipken 
bu motora Multidrive S şanzıman eşlik 
ediyor.

TEknik vEriLEr ToYoTA CoroLLA 50. YIL

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1598 cc

Maksimum güç 132 HP-6400 d/d

Maksimum tork 160 Nm-4400 d/d

Son hız 190 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.0 sn

Şanzıman Multidrive S

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 205/55 R16

Depo kapasitesi 55 lt

Bagaj hacmi 452 lt

Ağırlık 1280 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.2/6.1/7.8 lt/100 km

Uzunluk 4620 mm

Genişlik 1775 mm

Yükseklik 1465 mm

Aks mesafesi 2700 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 10.3

0-400 m (sn) 18.9

100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.7

100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.8

Gürültü 100 km/s (dB) 67

Test tüketimi (lt/100 km) 8.9

Menzil (km) 612

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.6
0-400 m (sn) 18.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.8
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.0
Gürültü 100 km/s (dB) 65
Test tüketimi (lt/100 km) 6.1
Menzil (km) 918

dikkat çekmeyi başarıyor.
Toyota RAV4 iç mekanında Corolla 
modeliyle benzer çizgilere sahip. Her ne 
kadar malzeme kalitesi ve işçilik başarılı 
olsa da konsolun genel görünümünün 
RAV+’den çok daha uygun fiyatlı 
modellerle fazlaca benzeşmesi bu aracı 
satın alanları memnun etmeyecektir. 
Toyota RAV4 ülkemize sadece hibrit 
motorla ithal ediliyor. Araçta 2.5 litrelik 
benzinli motor kullanılırken 155 HP 
güç ve 206 Nm tork elde ediliyor.  1690 
kg ağırlığındaki RAV4, 0-100 km/s 
hızlanmasını 8.3 saniyede tamamlarken 
maksimum 180 km/s hıza ulaşabiliyor. 

TEknik vEriLEr ToYoTA rAv4 HYBrID

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/4

Motor hacmi 2494 cc

Maksimum güç 155 HP-5700 d/d

Maksimum tork 206 Nm-4400 d/d

Son hız 180 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.3 sn

Şanzıman e-CVT

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 235/55 R18

Depo kapasitesi 56 lt

Bagaj hacmi 501 lt

Ağırlık 1690 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.9/5.1/5.1 lt/100 km

Uzunluk 4605 mm

Genişlik 1845 mm

Yükseklik 1675 mm

Aks mesafesi 2660 mm
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TOYOTA YARIS HYBRID-VOLKSwAGEN AMAROK TEST YILLIĞI

volkswagen Amarok 
yenilenmesinin ardından pick-

up sınıfına dengeleri alt üst 
eden bir giriş yaptı.

Hibrit otomobiler konusunda 
uzman olan Toyota, küçük 

Yaris’i yenilerken hibrit 
sistemden vazgeçmemiş.

Dengeleri alt 
üst etti

Teknolojik 
küçük beyfendi

Tasarımında yapılan değişimlerin 
ardından Amarok eskisine göre 
daha iyi bakan bir araç olmuş 
durumda. Yüz tasarımına yapılan 

bu dokunuşlar son derece yerinde olmuş. 
Bu sınıfın ortak özelliği olan kibirli 
bakışlar ve dinamik görünüm daha iyi bir 
şekilde ön plana çıkarılmış.
Yaşam alanında otomobil konforunu 
bulmam her zaman olduğu gibi işimi 
kolaylaştırdı. Elbette burada bir değişim 
bekleme hayalim yine gerçekleşmedi ve 
bildiğim VW modellerin içindeymiş gibi 
kendimi hissettim.

Toyota Yaris görsel olarak, ön ve 
arka taraf modelin daha sportif 
ve daha dinamik görünmesini 
sağlayacak şekilde tasarlanmış. 

Yarıs’in arka bölümünde ise stop grubu 
aracın profiline ekstra uzunluk ve sportiflik 
katmış. Yeni arka tasarım ile birlikte stop 
grubu kapılara kadar uzanıyor.
Toyota Yarıs’in iç mekanı ise birçok yenilik 
ile bizleri karşılıyor. Yepyeni renkler, 
döşeme seçenekleri ve aksesuarlar ile 

Amarok’un motor kaputunun altında 
yatan 3.0 lt dizel ünite 3000 d/d’de 
224 HP güç ve 1400 d/d’de şimdi hazır 
olun 550 Nm tork üretiyor. Değişken  
geometrili turbolu (VTG) bu ünite alt devir 
bandında yüksek tork verisiyle kesintisiz 
bir güç yaşatıyor. Fabrika verilerine göre 
ağırlığı 2 tonun üzerinde olan bu araç 
0-100 km/s hızlanmasını 7.9 sn’de 
tamamlıyor.

TEknik vEriLEr ToYoTA YArIS HYBrID

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/4

Motor hacmi 1497 cc

Maksimum güç 100 HP-4800 d/d

Maksimum tork 111 Nm-3600 d/d

Son hız 165 km/s

0-100 km/s hızlanma 12sn

Şanzıman CVT otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 185/60 R15

Depo kapasitesi 36lt

Bagaj hacmi 286lt

Ağırlık 1100 kg

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

Uzunluk 3945 mm

Genişlik 1695 mm

Yükseklik 1520 mm

Aks mesafesi 2510 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 7.2
0-400 m (sn) 13.1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.3
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.6
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 8.2
Menzil (km) 731

birlikte baştan sona yenilenmiş gösterge 
paneli iç mekanda ilk dikkat çeken 
detaylar.
Konuğumuz olan Yaris hibrit 1.5 litrelik 
CVT şanzımanı olan ünite idi. Bu motora 
100 HP güç ve 111 Nm tork eşlik ediyor. 
Fabrika verilerine göre şehir içi yakıt 
tüketimi 3.3 şehir dışı yakıt tüketimi 3.6 ve 
ortalama yakıt olarak ise 3.6 yakıt tüketimi 
gösteriyor. Bizim testimiz boyunca 
ortalama yakıt olarak 4.2 litrelik bir değer 
gösterdi.

TEknik vEriLEr voLkSWAGEn AMArok

Motor (tip/silindir sayısı) V/6/Dizel

Yerleşim Önde uzunlamasına

Supap/eksantrik sayısı 24/2

Motor hacmi 2967 cc

Maksimum güç 224 HP-3000 d/d

Maksimum tork 550 Nm-1400 d/d

Son hız 191 km/s

0-100 km/s hızlanma 7.9 sn

Şanzıman 8 ileri otomatik

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

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

Lastikler 255/55 R19

Depo kapasitesi 80 lt

Bagaj hacmi 917 kg

Ağırlık 2003 kg

Tüketim (fab. ver.) 7.3/7.8/8.6 lt/100 km

Uzunluk 5321 mm

Genişlik 1954 mm

Yükseklik 1834 mm

Aks mesafesi 3095 mmoTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.3
0-400 m (sn) 16.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 42.2
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 42.6 
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 9.9
Menzil (km) 808
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TEST YILLIĞI VOLKSwAGEN AMAROK-VOLKSwAGEN ARTEON

volkswagen Amarok’un 180 
HP gücünde ve sürekli 4 

tekerlekten çekiş sistemine 
sahip versiyonuyla şehrin 
stresinden kaçmak lazım.

Her ne kadar adının anlamı 
“Halk Arabası” olsa da 

volkswagen artık premium 
ligde yer alan bir oyuncu. 

Haydi şehirden 
kaçalım

Volkswagen Arteon 
ile büyük oynuyor

Rakipleri yenilenirken Amarok 
küçük makyajlarla gündemde 
kalmaya devam ediyor. 
Güncel Amarok’ta markanın 

SUV’larından farklı bir yüz yapısı 
olduğunu görüyoruz. Ön panjurdaki 
çıtalar, farın içindeki kromaj çizgilerle 
bütünlük oluşturuyor. Aracın kaslı 
görüntüsü çamurluklarından ve 
kapı altlarındaki kat çizgilerinden 
kaynaklanıyor. Arka kısım birçok 
rakibinde olduğu sade bir tasarıma sahip.
VW Amarok’un dışında ufak tefek 
değişiklikler olsa da içinde alıştığımız yapı 
devam ediyor. Ergonomik iç mekanda 
değişiklik yapmaya gerek duyulmamış. 
Kokpitte kullanılan dijital ekran aracın iç 

Arteon’un dış tasarımında 
alışılmışın dışında yekpare bir 
görünüm sunan Volkswagen, 
ızgara ve farları birbirinin 

devamı gibi tasarlamış. Aracın önü 
oldukça dikkat çekerken arka kısım çok 
hareketli değil. Liftback bagaj kapağı da 
bu hareketi tam olarak kazandıramamış. 
Arteon’un iç mekanı ise özellikle CC 
modeli göz önüne alındığında bir hayli 

mekanını derleyip topluyor.
VW tarafından üretilen 1968 cc 
hacmindeki motor tek ve çift turbo olarak 
birçok araçta kullanılıyor. Test aracımız 
çift turbo ile beslenen 2.0 litre motora 
sahipti. Alt devirlerden itibaren canlı bir 
yapıya sahip olan bu motor 4000 d/d’de 
180 HP güç ve 1750 d/d’de 420 Nm tork 
üretiyor. Aracın maksimum hızı 174 km/s 
olarak belirtiliyor.

TEknik vEriLEr voLkSWAGEn AMArok 2.0

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1968 cc

Maksimum güç 180 HP-5500 d/d

Maksimum tork 420 Nm-2500 d/d

Son hız 174 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.9 sn

Şanzıman 8 ileri otomatik

Aktarma Sürekli 4 çeker 

Frenler (ön/arka) Hava soğutmalı disk/
kampana

Lastikler 255/60 R18

Depo kapasitesi 80 lt

Bagaj hacmi 2.52 m3

Ağırlık 2820 kg

Tüketim (fab. ver.) 7.2/8.2/10.0 lt/100 km 

Uzunluk 5254 mm

Genişlik 1954 mm

Yükseklik 1834 mm

Aks mesafesi 3095 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 11,7
0-400 m (sn) 20,2
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 42.5
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 43.4
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 10
Menzil (km) 800

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 6.7
0-400 m (sn) 16.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 38.9
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.2
Gürültü 100 km/s 65 (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 6.6
Menzil (km) 1000

geniş. Passat modelinin bir kopyası gibi 
olması nedeniyle özgünlükten uzak olan 
iç mekanda malzeme kalitesi bir hayli 
yüksek. 
R-Line donanıma saihp olan 2.0 TDI 
motor 240 HP güç ve 500 Nm tork 
üretiyor. Hem motor gücü hem de 
tork anlamında oldukça etkileyici olan 
motor gücünü yere 7 ileri DSG yardımı 
ve 4Motion dört tekerlekten çekiş 
sistemiyle aktarıyor. İlk hareket anından 
itibaren kesintisiz sunulan güç sayesinde 
fabrika verisi 6.5 saniyede 0-100 km/s 
hızlanmasını tamamlayan Arteon spor 
otomobilleri kıskandıran bir performans 
sunuyor.

TEknik vEriLEr voLkSWAGEn ArTEon 
r-LInE

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1968 cc

Maksimum güç 240 HP-4000 d/d

Maksimum tork  500 Nm-1750 d/d

Son hız 245 km/s

0-100 km/s hızlanma 6.5 sn

Şanzıman 7 ileri DSG 

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 245/40 R19

Depo kapasitesi 66 lt

Bagaj hacmi 563 lt

Ağırlık 1828 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.1/5.9/7.1 lt/100 km

Uzunluk 4862 mm

Genişlik 1871 mm

Yükseklik 1450 mm

Aks mesafesi 2837 mm
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Vw CARAVELLE TEAM  TEST YILLIĞI

volkswagen Caravelle efsanesi 
geçmişe nazaran sert ve 

agresif hatlarla günümüzde 
tekrar canlandı.

Yapılan değişiklikle otomobil 
ruhsatına kavuşan Caravelle 

bu sayede kalabalık ailelerin en 
sevdiği araçlardan oldu.

İdeal yol 
arkadaşı

MPV’lerin pabucunu dama atacak

Tamamen yenilenen ön yüzü ve 
kesin hatları ile Caravelle’de 
çok şık görüntü sergilenmiş. 
Eski nesline göre yeniden 

elden geçirilen ön bölümde ön ızgara ve 
üzerindeki kromaj kaplamalar, kimliğini 
yansıtan büyük Volkswagen logosu, yeni 
tasarlanan LED ön far grubu ile otomobili 
aratmayan modern çizgilerle ön plana 
çıkıyor.
Yeni Caravelle’in iç mekanına 
geçtiğimizde sizi geniş ve ferah bir mekan 
ile karşılıyor. Caravelle’nin ön konsolu 
aynı kardeşleri yani binek otomobilleri 
aratmıyor. İç mekandaki kaliteli işçilik 
hemen kendini fark ettiriyor.

Tasarım olarak Caravelle Team, 
test aracındaki gibi iki renkli 
gövdesiyle fark yaratıyor. Hiç 
kuşku yok ki test aracındaki 

kırmızı-beyaz renk kombinasyonu bu 
araç için çok iyi bir seçenek. Özellikle 
günümüzde küçük otomobillerdeki iki 
renkli karoserlere büyük gövdesiyle 
Caravelle bir anlamda rakip olmuş.
8+1 kişilik yaşam alanına sahip olan 
Caravelle Team, değişken iç mekan 
yapısı sayesinde de farklı oturma 
varyasyonlarına imkan veriyor. Aracın 

VW Caravelle motor gücü konusunda 
oldukça iddialı bir araç. 2.0 litrelik TDI 
motora sahip olan Caravelle 204 HP güç 
üretirken, 450 Nm tork sağlıyor. Bu 
kombinasyona 7 ileri DSG şanzımana eşlik 
ediyor. Sınıfının en güçlü motoruna sahip 
olmasının yanında oldukça da ekonomik 
bir araç. Bizim test ettim süre içinde 
ortalama 7.5 litrelik bir yakıt tüketimi 
gösterdi.

TEknik vEriLEr vW CArAvELLE TEAM

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1968 cc

Maksimum güç 150 HP-3250 d/d

Maksimum tork 340 Nm-1500 d/d

Son hız 181 km/s

0-100 km/s hızlanma 12.0 sn

Şanzıman 7 ileri otomatik DSG

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 215/65 R16

Depo kapasitesi 70 lt

Bagaj hacmi 576 lt

Ağırlık 1879 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.5/5.9/6.6 lt/100 km

Uzunluk 5304 mm

Genişlik 1904 mm

Yükseklik 1990 mm

Aks mesafesi 3400 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 12.4
0-400 m (sn) 23.3
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 41.5
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 42.1 
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 6.9
Menzil (km) 1014

orta konsolu sürücü odaklı tasarlanmış. 
Büyük düğme ve şalterler sayesinde 
sürüş esnasında kullanım yönünden bir 
zorluk yaşanmıyor.
Sadece 2.0 litrelik turbo dizel motorla 
alınabilen Caravelle Team, 150 HP güç 
ve 340 Nm tork üretiyor. Bu motor 
sadece DSG otomatik şanzımanla 
alınabilirken güç yere ön tekerlekler 
üzerinden aktarılıyor. Aracın yumuşak 
süspansiyonlar ilerleyen km’lerde daha 
da yumuşayacağı için yol tutuşu olumsuz 
etkileyecektir; keşke biraz daha sert bir 
süspansiyon sistemine yer verilseymiş. 

TEknik vEriLEr voLkSWAGEn CArAvELLE

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1968 cc

Maksimum güç 204 HP-4000 d/d

Maksimum tork 450 Nm-1400 d/d

Son hız 203 km/s

0-100 km/s hızlanma 9.1 sn

Şanzıman 7 ileri DSG

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 235/55 R17

Depo kapasitesi 70 lt

Bagaj hacmi 576 lt 

Ağırlık 1927 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.6/6.2/7.2 lt/100 km

Uzunluk 5304 mm

Genişlik 1904 mm

Yükseklik 1990 mm

Aks mesafesi 3400 mm
oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.6
0-400 m (sn) 18.7
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 42.0
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 42.3
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 8.2
Menzil (km) 854
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TEST YILLIĞI VOLKSwAGEN GOLF

kompakt sınıfın 
tartışmasız lideri vW Golf, 
makyajlanmasıyla birlikte 
sınırlı değişikliğe kavuştu.

volkswagen’in en çok tercih 
edilen modeli olan Golf büyük 

bir değişim ile dijitalleşti.

Sınırlı değişiklik 
liderliğe yetecek mi?

Lider olmak 
kanında var

Golf 7’nin dış tasarımına 
baktığımızda baştan tasarlanan 
ön ve arka tamponlar, full LED 
teknolojisine sahip yeniden 

tasarlanmış far ve gündüz farları aracın 
karakteristik özellikleri olarak ön 
plana çıkıyor. Golf’ün arka tarafına 
geçtiğimizde göze ilk çarpan yenilenen 
tampon ve LED teknolojisine sahip 
stoplar oluyor.
Golf’un iç mekanı ise sürekli benzer 
kabin yapısı sebebiyle eleştirilen bir 
konuydu. Golf makyaj ile bu sorunu 
ortadan kaldırmış gibi görünüyor. 
Tamamen değişim göstermese de iç 
mekan da özellikle yeni multimedya 
ekranı ve gösterge paneli ile değişim 
sağlanmış.

Volkswagen’in kompakt 
hatchback ligindeki lideri 
Golf’ün yeni yüzü, baştan 
tasarlanan ön ve arka 

tamponlar, LED teknolojisine sahip 
yeniden tasarlanmış far ve gündüz farları 
karakteristik özellikleri olarak ön plana 
çıkıyor. Golf’un arka tarafına geçtiğimizde 
göze ilk çarpan yenilenen tampon ve LED 
teknolojisine sahip farlar oluyor.
Golf’ün multimedya sistemi sesle 

Golf 3 farklı motor ile alınabiliyor. 1.0 
ve 1.4 TSI dışında araçta konuğumuz 
olan 1.6 TDI almak mümkün. 1.6 litrelik 
dizel motor 115 HP güç ve 250 Nm tork 
üretiyor. Son zamanlarda artan otomatik 
vites talebi karşısında tüketicilere 
DSG vites kutusunu sunan Golf’ün bu 
kombinasyonu ise son zamanlarda en çok 
rağbet gören birliktelik.

TEknik vEriLEr voLkSWAGEn GoLf

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/4

Motor hacmi 1598 cc

Maksimum güç 115 HP-4000 d/d

Maksimum tork  250 Nm-1500 d/d

Son hız 198 km/s 

0-100 km/s hızlanma 10.5 sn

Şanzıman 7 ileri DSG 

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 225/45 R17

Depo kapasitesi 50 lt 

Bagaj hacmi 380 lt

Ağırlık 1444 kg

Tüketim (fab. ver.) 3.8/3.9/4.1 lt/100 km

Uzunluk 4258 mm

Genişlik 1799 mm

Yükseklik 1452 mm

Aks mesafesi 2637 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 10.5 
0-400 m (sn) 18.9 
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.9
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.0
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 5.7
Menzil (km) 877

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 10.1
0-400 m (sn) 20.1 
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.4
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.7
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 6.2
Menzil (km) 806

kontrolün yanı sıra segmentinde ilk 
kez sunulan hareket algılama yeteneği 
sayesinde uzaktan kontrol edilebilir 
şekilde kullanılabiliyor.
Golf’te 3 farklı motor seçeneği 
bulunurken, bunlar 1.0 litreden 
başlayarak 1.6 litreye kadar devam 
ediyor. 1.0 litrelik motor seçeneği 110 
HP güç üretiyorken, hem DSG hem de 
manuel alabiliyorsunuz. 1.4 litrelik motor 
seçeneği ise 125 HP güç üretiyor ve o da 
1.0 lt motordaki gibi hem DSG hem de 
manuel satın alma seçeneğine sahip. 1.6 
litrelik dizel motorda ise 90 HP ve 115 HP 
seçeneği yer alıyor.

TEknik vEriLEr voLkSWAGEn GoLf

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 12/2

Motor hacmi 999 cc

Maksimum güç 110 HP-5000 d/d

Maksimum tork  200 Nm-2000 d/d

Son hız 196 km/s 

0-100 km/s hızlanma 9.9 sn

Şanzıman 6 ileri manuel 

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 205/55 R16

Depo kapasitesi 50 lt 

Bagaj hacmi 380 lt

Ağırlık 1333 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.1/4.8/5.9 lt/100 km

Uzunluk 4258 mm

Genişlik 1799 mm

Yükseklik 1452 mm

Aks mesafesi 2637 mm
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VOLKSwAGEN PASSAT-VOLKSwAGEN TIGUAN TEST YILLIĞI

Başarılı modellerin başında 
gelen volkswagen Tiguan 
da bu sınıftaki en önemli 

modellerden.

volkswagen Passat, güçlü 
motoru ve 4 tekerlekten çekiş 
sistemi ile sınıfının en dikkat 

çeken modellerinden.  

Benzinli motorla 
da iddialı

Dört dörtlük 
sınıf başkanı

Tiguan’ın tasarımına baktığımız 
zaman dinamik ve şık bir yapı 
bizleri karşılıyor. Yeni Tiguan’a 
agresif bakışlar kazandırmış bu 

bakışlar kaput üzerinden inen keskin 
hatlar ile desteklenmiş. Bu arada çok kollu 
jant grubu yeni Tiguan’a sportif bir hava 
katmış.
Yeni Tiguan’in iç mekanı ise beklendiği 
gibi kolay kullanımlı. Hemen hemen tüm 
Volkswagen üyelerinde olduğu gibi iç 
mekan kalitesi sıkıntı yaratmıyor. Orta 
konsolda dokunmatik ekranlı müzik 
sistemi yer alıyor. Bu sistem oldukça 
takdir edilir nitelikte.
Volkswagen Tiguan 6 ileri DSG şanzıman 

Yeni Passat, öncekine göre daha sert 
ve keskin hatlara sahip. Bunu özellikle 
ön kısımda fazlasıyla hissettiriyor. 
Büyük sayılabilecek farlar ve iri hava 
girişi otomobile sertlik kazandırıyor. 
Otomobilin arka kısmı ön tarafa göre 
oldukça sade bir tasarım sunuyor. 
Passat, iç mekan konusunda VW’nin 
diğer modellerinde de kullandığı 
ekipmanlardan bolca kullandığı için 
yabancılık çekmiyorsunuz. Tabii ki 

ile kombine edilmiş 1.4 litre TSI motorla 
konuğumuz oldu. Bu motor 5800 d/d’de 
150 PS güç ve 1500-4000 d/d’ler arası 
240 Nm tork üretiyor. Bu veriler ile 
0-100 km/s hızlanmasını 9,2 saniyede 
tamamlarken maksimum 200 km/s’lik 
hıza ulaşabiliyor. Süspansiyon sistemi 
bu sınıftaki araçlar arasında en konforlu 
olanlardan.

TEknik vEriLEr voLkSWAGEn PASSAT 2.0 
TDI 4MoTIon DSG

Motor (tip/silindir sayısı) Önde enlemesine

Yerleşim 16/2

Supap/eksantrik sayısı 1968 cc

Motor hacmi 240 HP-4000 d/d

Maksimum güç 500 Nm-1750 - 2500 d/d

Maksimum tork 240 km/s

Son hız 6.1 sn

0-100 km/s hızlanma 7 ileri DSG otomatik

Şanzıman 4 tekerlekten çekiş

Aktarma Hava kanallı disk/disk

Frenler (ön/arka) 235/45-18

Lastikler 66 lt

Depo kapasitesi 586 lt

Bagaj hacmi 1721 kg

Ağırlık 4.6/5.3/6.4 lt/100 km

Tüketim (fab. ver.) 4767 mm

Uzunluk 1831 mm

Genişlik 1456 mm

Yükseklik 2791 mm

Aks mesafesi 2840 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 6.5
0-400 m (sn) 12.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.3
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.4 
Gürültü 100 km/s (dB) 65
Test tüketimi (lt/100 km) 7.6
Menzil (km) 868

yenilikler var bunlar da hemen göze 
çarpıyor. Orta konsolda hava üfleme 
ızgarası üst kısımda boydan boya 
kullanılmış. 
Yumuşak süspansiyonlar konforlu 
bir sürüş yapmanızı sağlıyor. Ancak 
test aracımızdaki gibi büyük jantları 
alırsanız özellikle derinleşen çukurlarda 
konforunuz azalabilir. Normal 
kullanımlar esnasında Passat adeta yolda 
süzülür gibi ilerliyor.
Passat 2.0 TDI 4Motion DSG, performansı 
ile dikkat çekiyor. 1998 cc hacmimdeki 
turbo dizel motor 4000 d/d’de 240 HP 
güç üretiyor. Motorun torku ise 1750-
2500 d/d arasında 500 Nm. 

TEknik vEriLEr voLkSWAGEn TIGuAn 1.4

Motor (tip/silindir sayısı) Önde enlemesine

Yerleşim 16/2

Supap/eksantrik sayısı 1395 cc

Motor hacmi 150 HP-6000 d/d

Maksimum güç 250 Nm-3500 d/d

Maksimum tork 200 km/s

Son hız 9.2 sn

0-100 km/s hızlanma 6 ileri DSG

Şanzıman Önden çekiş

Aktarma Hava kanallı disk/disk

Frenler (ön/arka) 215/60 R17

Lastikler 58 lt

Depo kapasitesi 615 lt

Bagaj hacmi 1498 kg

Ağırlık 5.5/6.1/7.4 lt/100 km

Tüketim (fab. ver.) 4486 mm

Uzunluk 1839 mm

Genişlik 1623 mm

Yükseklik 2681 mm

Aks mesafesi 2840 mm
oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.6
0-400 m (sn) 17.3
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 41.4
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 41.9
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 7.0
Menzil (km) 829
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TEST YILLIĞI VOLVO S90-VOLVO S60 T3

Başarılı tasarımı ile diğer 
rakiplerine korku salan 

S90, iç mekan kalitesi ile de 
dikkat çekiyor.

volvo büyük bir risk aldı 
ve dizel motorda 1.6 lt’yi 

kullanmıyor.

Lüks sınıfta 
ezber bozacak

Benzinli şansı 
versin

S90’ın tasarımı öncü modellere 
kıyasla bir hayli değiştirilmiş. Her 
ne kadar araç lüks bir sedan olsa da 
özellikle ön kısmı ile sportif tatlara 

eklenerek motorun dinamizmi dışarı 
yansıtılmış.
Aracın iç mekanında pek çok noktada 
kaliteye verilen önemi görüyorsunuz. 
Örneğin Bowers & Wilkins ses sistemiyle 
benzersiz bir deneyim yaşıyorsunuz. Hız 
arttıkça iç mekana gürültü yansımaması 
sayesinde uzun yol kullanımlarında bir 
sıkıntı yaşanmıyor.
Volvo S90’ın giriş modelinde 2 litre 

Volvo S60 artık 1.6 lt dizel 
otomatik seçeneğine sahip 
değil. Bu durum ülkemiz gibi 
bu kombinasyonun çok önemli 

olduğu yerler için negatif bir özellik. 
Ama bu otomobili kullandıktan sonra 
benzinli otomatik araçlara hak ettikleri 
şansın daha fazla verilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Bir takıldık dizel otomatik 
diye gözümüz başka bir şeyi de görmez 
oldu. 
Volvo S60’ı benzinli otomatik 

hacimli ve turbolu 235 HP güç ile 480 
Nm tork güç üreten bir motor yer alıyor.  
8 ileri otomatik şanzımanla donatılan 
Volvo S90 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 
saniyede tamamlarken, maksimum 245 
km/s’ye ulaşabiliyor. Bu değerler bile 
aracın sadece konforlu bir sedan değil 
aynı zamanda sportif bir model olduğunu 
ortaya koyuyor. Aracın büyük gövdesine 
kıyasla yol tutuşu da dört tekerlekten 
çekiş sistemi sayesinde çok başarılı.

TEknik vEriLEr voLvo S90 

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1969 cc

Maksimum güç 235 HP-4000 d/d

Maksimum tork 480 Nm-2000 d/d

Son hız 240 km/s

0-100 km/s hızlanma 7.3 sn

Şanzıman 8 ileri otomatik

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R18

Depo kapasitesi 60 lt

Bagaj hacmi 500 lt

Ağırlık 1892 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.8/4.3/5.7 lt/100 km

Uzunluk 4963 mm

Genişlik 1879 mm

Yükseklik 1443 mm

Aks mesafesi 2941 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 7.2
0-400 m (sn) 13.1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.3
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.6
Gürültü 100 km/s (dB) 66
Test tüketimi (lt/100 km) 8.2
Menzil (km) 731

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.9
0-400 m (sn) 16.2
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.8
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.1
Gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 7.9
Menzil (km) 854

versiyonuyla test ettim. Şunu hemen 
belirteyim kendim de benzinli otomatik 
kullanan biriyim. Bizdeki pazarın neden 
dizel otomatik tutkunu olduğuna da bir 
anlam veremeyenlerdenim. 1498 cc 
hacmindeki, 4 silindirli ünite 152 HP 
güç ve 250 Nm tork değerlerine sahip. Bu 
motor seçeneğine 6 ileri oranlı son derece 
başarılı bir çalışma karakterine sahip 
olan otomatik şanzıman eşlik ediyor. 
Sürüş karakteri açısından güvenliğin 
oldukça yüksek olduğu araçta konfor da 
ön planda.

TEknik vEriLEr voLvo S60 T3

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1498 cc

Maksimum güç 152 HP-5000 d/d

Maksimum tork 250 Nm-1700 d/d

Son hız 210 km/s

0-100 km/s hızlanma 8.6 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/disk

Lastikler 225/45 R17

Depo kapasitesi 67.5 lt

Bagaj hacmi 380 lt

Ağırlık 1625 kg

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

Uzunluk 4635 mm

Genişlik 1899 mm

Yükseklik 1484 mm

Aks mesafesi 2776 mm
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VOLVO XC90-VOLVO V60  TEST YILLIĞI

volvo v60 Cross Country, 
v60’tan yüksek olması ile 

dikkat çekiyor.

volvo, XC90 ile lüks 
konusunda da iddiasını ortaya 

koyabileceğini kanıtladı. 

Yüksek topuklu 
Volvo V60

Lüksün tanımı 
değiştirdi 

Öne doğru çıkık olan panjuru ve 
V formlu kaputu karakteristik 
Volvo tasarımını sergiliyor. 
Petek şeklindeki panjuru Cross 

Country ailesine has bir özellik. Arka 
kısımda çift çıkışlı egzozu barındıran 
difüzör de SUV araçlardaki gibi 
tasarlanmış.

V60 Cross Country’de de orta 
konsol sürücüye dönük ve bu otomobili 
kullanırken size daha yakın olduğundan 
ergonomik anlamda artılar sunuyor. Orta 
konsolun üstünde 7 inçlik multimedya 
ekranı size otomobilin müzik sisteminden 

Aracın ön tasarımı marka için 
yeni bir başlangıcı temsil 
ediyor. Büyük radyatör ızgarası 
aracın boyutları ile orantılı 

ve görünümü destekliyor. İskandinav 
mitolojisinin bir karakteri olan Thor’un 
çekicini andıran LED aydınlatmalar 
farların tam ortasında yer alıyor. Farların 
kalan kısmında da LED kullanımı dikkat 
çekiyor.
İç mekana geçtiğinizde kalite her noktada 
hissediliyor. Orta konsolun en üstünde 
müzik sisteminin merkezi hoparlörü yer 

navigasyonuna, aracın bilgilerinden 
ayarlarına kadar birçok şeyi yapmanızı 
sağlıyor.

Volvo V60 Cross Country, sadece 2.0 
D4 motor seçeneği ile Türkiye’de satılıyor. 
Şanzıman olarak da 8 ileri otomatik oran 
tercih edilmiş. 190 HP güç ve 400 Nm 
tork sunan turbo dizel motor sessizliği ile 
de dikkat çekiyor. Motor ve şanzıman hem 
performans hem de ekonomi düşünülerek 
tasarlanmış.

TEknik vEriLEr voLvo XC90

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1969 cc

Maksimum güç 235 HP-4000 d/d

Maksimum tork  480 Nm-1750 d/d

Son hız 220 km/s

0-100 km/s hızlanma 7.8 sn

Şanzıman 8 ileri otomatik

Aktarma Dört tekerden çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 225/55 R22

Depo kapasitesi 71 lt

Bagaj hacmi 1868 lt

Ağırlık 1997 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.9/6.6/7.4 lt/100 km

Uzunluk 4950 mm

Genişlik 2008 mm

Yükseklik 1776 mm

Aks mesafesi 2984 mm

oTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.2
0-400 m (sn) 19.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 38.7
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.1
Gürültü 100 km/s (dB) 65 
Test tüketimi (lt/100 km) 9.2
Menzil (km) 772

alıyor. Altta ise 9.3 inçlik Sensus ekran 
ve yanlarında havalandırma çıkışları yer 
alıyor. 
XC90’da markanın D5 ismini verdiği 2 
litre hacmindeki ünite görev yapıyor. Bu 
motor 4000 d/d’de 235 HP güç, 1750 
d/d’de 480 Nm tork üretiyor. Motorun 
gücü 8 kademeli otomatik şanzımanla 
tekerleklere iletiliyor. 
XC90’da elektronik kontrollü viskoz 
yapılı dört tekerlekten çekiş sistemi 
sunuluyor. Ön tekerlekler patinaja 
düştüğünde vizkoz sıvı, akışkanlığını 
kaybederek gücün arka aksa 
aktarılmasını sağlıyor. Araç virajlarda 
bir miktar yana yatsa da güven veriyor. 
Direksiyon sistemi ise hissiz. 

TEknik vEriLEr voLvo v60 CroSS 
CouTrY

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/4

Motor hacmi 1969 cc

Maksimum güç 190 HP-4250 d/d

Maksimum tork 400 Nm-1750 d/d

Son hız 210 km/s

0-100 km/s hızlanma 7.8 sn

Şanzıman 8 ileri otomatik

Aktarma Önden çekişli

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler Lastikler 

Depo kapasitesi 67,5 lt

Bagaj hacmi 430 lt

Ağırlık 1712 kg

Tüketim (fab. ver.) 4,2/4,6/5,3 lt/100 km

Uzunluk 4637 mm

Genişlik 1866 mm

Yükseklik 1545 mm

Aks mesafesi 2774 mmoTo STiL TEST vEriLEri 
0-100 km/s hızlanma (sn) 8.9
0-400 m (sn) 18.7
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.8
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 41.0
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 10.1
Menzil (km) 523
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TeKRAR popüLeR oLAn picK-up sInIfIndA JApon üReTiciLeRin ModeLLeRi pAzARdA 
üsTünLüK sAğLAMIŞ duRuMdA. BiRBiRinden fARKLI ALTeRnATifLeRin oLduğu Bu 

sInIfTA TüKeTiciLeR ARTIK sAdece yüK TAŞIMA KApAsiTesine değiL, KonfoRA ve ARAzi 
KABiLiyeTine de öneM veRiyoR. 

Buna paralel olarak da bu 
araçların başlangıç fiyatları 
100 bin TL seviyesinde. Ancak 
dediğimiz gibi Türk tüketiciler 
bu versiyonları tercih etmiyor; 
donanımlı modeller rağbet 
görüyor.

DİKKAT ÇEKMELERİ SORUN 
DEĞİL

Pick-up araçlar SUV 
modellerler yarışan özelliklere 
sahip. Zaten çoğu üretici de 
bu araçları SUV modellerden 
türetiyor. Ancak elbette 
maliyet kaygıları nedeniyle 
yürüyen akşamlarda ve iç 
mekanlarda kimi farklılıklar 
bulunuyor. Tasarım olarak ise 
pick-up’ların elleri çok güçlü.

Karşılaştırmanın ilk 
konuğu olan L 200 bu 

üçlü içinde en sade model 
olarak dikkat çekiyor. 
Aracın tasarımında krom 
görünümlü detaylarla elit 
bir hava verilmişken önden 
arkaya tasarımda bütünlük 
sağlanmış. Önceki nesille 
benzerlikler bulunsa da yeni 
versiyon kendini hemen belli 
ediyor.

Nissan Navara ise önceki 
nesliyle en sade ancak SUV’a 
en çok benzeyen model 
olarak bilinirdi. Aracın tüm 
tasarımında Pathfinder 
modeli ile benzerlikler 
olması nedeniyle aynadan 
bakanlar bu aracı Navara değil 
de Pathfinder sanıyordu. 
Yeni nesilde ise bu farklar 
daha radikal biçimde ortaya 
çıkartılmış. Navara artık 

B
ir süre önce 
SUV’ların 
artan 
fiyatları 
nedeniyle 
pick-up 
modeller bir 
anda popüler 

olmuştu. Aslında bazılarının 
temelinde SUV ağabeylerinin 
altyapısı olduğu için de pick-
up segmenti kısa sürede en 
çok tercih edilen sınıflardan 
biri haline geldi. Daha sonra 
yapılan vergi düzenlemesi 
nedeniyle bir süre satışları 
yavaşlayan pick-up’lar bu 
yılsa yeniden popüler hale 
geldi. Bunda hiç kuşku yok 
ki bu sınıftaki neredeyse tüm 
modellerin yenilenmesinin 
etkisi büyük. Biz de sizin için 

bu sınıfın en iddialı 3 modeli 
olan Mitsubishi L200, Nissan 
Navara ve Toyota Hilux’ı karşı 
karşıya getirdik. 

TERCİHLER DEĞİŞTİ
ilk satışa sunulduklarında 

uygun fiyatlarıyla dikkat 
çeken pick-up modellere 
kıyasla günümüzde bu araçlar 
için istenen bedeller çok da 
ekonomik değil. Bunda hiç 
kuşku yok ki modellerin 
artık konfor seviyelerinin ve 
buna bağlı olarak elektronik 
sistemlerini artması en önemli 
neden. Bugün bir pick-up 
almak isteyen tüketiciler 
deri döşeme, ısıtmalı koltuk, 
dokunmatik navigasyon gibi 
donanımları istediği için 
araçların fiyatları da artıyor. 
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eski nesle kıyasla çok daha 
dinamik bir model olmuş. 
Navara’nın tasarımında güven 
duygusuna önem verilmiş. 
Aracın uçlardaki büyük farları 
ve onlara entegre ızgarası 
insan suratına benzeyip size 
güven veriyor. 

Toyota Hilux ise bugüne 
kadar sıradan tasarımıyla 
hayal kırıklığı yaratan bir 
model olarak akıllarda yer 
etmişti. Yeni nesilde ise Toyota 
tasarımcıları bu anlayıştan 
vazgeçerek ortaya çok şık, 
elit ve dinamik bir model 
hazırlamış. Bu aracın ızgara 
ve far gibi büyük detayları 
güçlü görünmeyi sağlarken, 
krom görünümlü detaylarla 
elit bir hava da yakalanmış. 
Test aracındaki gibi üst paket 
tercih edildiğinde ortaya 
çıkan görünüm çok güzel. 

ARTIK KONFORLULAR
Eski nesil pick-up 

modelleri düşününce bu 
üçlünün iç mekanlarında 
olmak insana keyif veriyor. ilk 
pick-up modellerin sıradan 
ve sade iç mekanların aksine 
günümüzdeki modeller binek 
modelleri kıskandıran yaşam 
alanlarına sahipler. Ayrıca 
yerden yüksek yapılarının 
getirdiği güven duygusu da 
neden pick-up modellerin bu 
kadar tercih edildiğini çok iyi 
anlatıyor. 

L 200 iç mekan olarak bu 
sınıftaki en sade modellerden. 
Ne yazık ki Mitsubishi tıpkı 
öncü modelde olduğu gibi 
yine minimalist çizgilerden 
yana tercihini kullandığı için 
konfor arayanların istekleri 
karşılanırken rakiplerinden 
daha sade bir kabin sunuyor. 

Navara ise orta konsoluyla 
rakipleri arasından öne 
çıkmayı başarıyor. Adeta 
Qashqai modelinin içinde 
olduğunuzu sandığınız 
kokpitte kullanılan malzeme 
kalitesi binek modelleri 
kıskandıracak kadar başarılı 
iken, işçilik seviyesi de yüksek 
tutulmuş. Yüksek ergonomiye 
sahip orta konsolda göze 
batan yegane kusur koyu 
renklerin hakimiyeti ki bu 
sınıfta daha farklı bir anlayış 
ne yazık ki görülmüyor. Bir de 

cam açma düğmelerinin hala 
ışıklandırılmamış olması gece 
sürüşlerinde gözlerin yoldan 
ayrılmasına neden oluyor.

Toyota Hilux, dış 
tasarımındaki büyük değişimi 
iç mekanına da taşımış. 
Aracın orta konsolu yerini 
aldığı modele göre çok daha 
teknolojik ve ergonomik 
bir hal almış. Toyota’nın 
diğer modellerindeki gibi 
bir tasarım anlayışı ile 
şekillendirilen iç mekanda 
konfor garanti ediliyor. 

Bu araçların yaşam alanları 
satın alanlar için ikincil 
öneme sahip olmuştur. Arazi 
kabiliyeti ve yük taşıma 
potansiyeli pick-up’ların belli 
başlı satın alma kriteri olsa da 
yeni modellerde artık konfor 
ve iç mekan genişliği de 
büyük önem arz ediyor. 

Asfalt ve bozuk zeminde navara beklentileri karşılıyor.

navara tasarım olarak 
öncüsünden farklı.

1006 kg taşıma kapasitesi 
rakiplerinden fazla.
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Bu konuda en önemli 
gelişme Nissan Navara’da 
yaşanmış. Eski neslin arka 
koltukları adeta bir spor 
otomobil gibi küçükken 
yerini nesilde önemli bir 
büyüme sağlanmış ve arkada 
3 yetişkinin seyahat etmesi 
mümkün olmuş. Bununla 
birlikte camların yeni tasarımı 
sayesinde ferahlık da artmış. L 
200 ise üst versiyonlarındaki 
deri döşemeli koltuklarıyla 
sürücü için en iyi sürüş 
pozisyonunu ve konforu 
sunuyor. Hilux baş mesafesi 
konusunda ise rakiplerinden 
geri kalıyor. 

Yükleme alanlarını göz 
önüne alırsak ise bu kez bizi 
büyük bir sürpriz bekliyor. 
Büyük boyutları ve heybetli 
yapısıyla bu üçlü içinde 
sanki en büyük modelmiş 
gibi algılanan Hilux, arka 
bölmesinde en düşük yükleme 
kapasitesine sahip model 
oluyor. Açıkçası ben bu aracın 
1 tondan fazla yük taşımasını 
beklerken 830 kg’lik değeri 

görünce büyük şaşkınlık 
yaşadım. L 200, 960 kg gibi 
sınıf ortalamalarını yakalayan 
bir yükle baş edebilirken 
Navara’nın 1006 kg taşıması 
ile bu üçlü içinde gerçek 1 
tonluk model olduğunu ortaya 
koydu.

MUTLAKA DİZEL OLACAK
Pick-up modeller 

ABD’de benzinli motorlarla 
popüler olsa da Avrupa’da ve 
ülkemizde dizel motorlarla 
tercih ediliyor. Bu 3 modelin 
de aslında farklı motor 
alternatifler var. Ancak biz 
karşılaştırmamızda yüksek 
donanıma sahip otomatik 
şanzımanlı modelleri 
seçtiğimiz için motor güçleri 
de benzer seviyede. Sadece 
bu gücü elde etmek için 3 
modelin ihtiyaç duyduğu 
hacim birbirinden bir hayli 
farklı.

Örneğin Navara 2.3 
litreden 190 HP güç elde 
ederken, L 200 2.4 lt’den 
181 HP elde edebiliyor. Hilux 
ise rakiplerinden daha fazla 
hacme sahip olmasına karşılık 
177 HP üretmek için 2.8 lt 
hacme gerek duyuyor. Yani 
karşılaşmadaki en küçük 
motora sahip olan Navara 
asında en güçlü motora da 
sahip.

Bu araçlar yüklü 
durumlarda kullanıldığı 
için hepsini torkları alt 
devirlerden itibaren 
kullanıma sunuluyor. Ancak 
boş ağırlıkları binek modellere 
kıyasla bir hayli yüksek 
olduğu için performans 
anlamında çok da başarılı 
olmalarını beklemek haksızlık 
olur. ister boş ister yüklü 
durumda güçten düşmemeleri 
ve başarılı arazi kabiliyetleri 
sayesinde ilerlemeyi 
sürdürmeleri bu üçlü için 
önemli bir özellik. Bu sınıfta 
satılan bazı modeller 400-500 
kg yükle en ufak arazide bile 
ilerleyemezken bu üçlüde 
böyle sorunlar yaşanmaması 
olumlu. Zaten forumlarda 
yapılan değerlendirmelerde 
de kullanıcılar bu 
araçların hep her durumda 
ilerleyebilmelerinin kendileri 
için satın almadaki en önemli 

Hilux, arazide başarılı.

iç mekan 
oldukça 
modern ve 
ergonomik.

830 kg 
taşıma 
kapasitesi 
rakiplerinin 
gerisinde.
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kriter olduğunu belirtiyor. 

KONFOR DEĞİL SAĞLAMLIK
Yine internetteki bu 

forumlarda konfor düzeyinin 
satın almada büyük önem arz 
ettiğinin altı çizilmiş olsa da 
konfor seviyesi düşük olan 
araçların dayanıklılığının 
yüksek oluşu nedeniyle satın 
alındığının altı çiziliyor.

L 200 konfor anlamında 
oldukça iyi bir model 
olmasına rağmen bu üç model 
içinde en zayıf halka oluyor. 
Navara sanki bir Qashqai 
veya X-Trail ile yol alındığını 
kullanıcısına yaşattığı için 
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övgüyü hak ediyor. Hilux de 
konfor konusunda başarılı olsa 
da bu aracın yüksek ağırlığı ve 
rakibinden daha dengesiz ağırlık 
dağılımı nedeniyle virajlarda 
verdiği his ondan geri kalıyor. 

Bu araçlar eskiden ticari 
kullanımlar için alınırken şimdi 
tüketici portföyü bir hayli 
değişti. Gününüzde bu araçlar 
başlı başına kendi tüketicisi 
grubunu oluşturdu bile. Yani 
gerçekten bayiye aklında sadece 
bu model olarak gidenlerin 
sayısı hiç de az değil. Bunun 
farkında olan firmalar da bu 
modelleri dolu paketlerle 
tüketicilerle buluşturuyor. 

Donanım konusunda en 
başarılı model olan Navara ise 
binek modellerden alınmış gibi 
duran kokpiti, yüksek donanımı 

ve başarılı detaylarıyla eski 
nesilde olduğu gibi sınıf birincisi 
olacak gibi görünüyor. 

Mitsubishi L200bu üçlü 
içinde daha uygun fiyat etiketine 
sahip ve bu sayede rakiplerinden 
ayrılıyor. Nissan Navara binek 
modelleri andıran iç mekanı ile 
farklılaşıyor. Toyota Hilux ise 
rakiplerindne büyük hacimli 
motoru ve iddialı tasarımı ile 
öne çıkıyor.

iç mekan olarak 
rakiplerinde geri kalıyor.

960 kg taşıma kapasitesi 
iki rakibinin ortasında.
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TesT veRiLeRi MITsuBIsHI L 200 nIssAn nAvARA ToyoTA HILuX

0-100 km/s hızlanma (sn) 10.9 11.5 11.8

0-400 m (sn) 19.0 20,6 21,1

100-0 km/s fren (soğuk)(m) 41,8 41,8 42,1

100-0 km/s fren (sıcak)(m) 42,6 42,5 42,5

Gürültü 100 km/s (dB) 72 70 70

Test tüketimi (lt/100 km) 9,4 9,2 10,5

Menzil (km) 798 870 762
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TeKniK veRiLeR MITsuBIsHI L 200 nIssAn nAvARA ToyoTA HILuX 

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

Yerleşim Önde enlemesine Önde enlemesine Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2 16/2 16/2

Motor hacmi cc 2442 2298 2755

Maksimum güç (HP-d/d) 181-3500 190-3750 177-3400

Maksimum tork (Nm-d/d) 430-2500 450-1500 450-1600

Son hız (km/s) 177 180 175

0-100 km/s hızlanma (sn) 10,4 10,8 12,0

Şanzıman 5 ileri otomatik 7 ileri otomatik 6 ileri otomatik

Aktarma Dört tekerlekten çekiş Dört tekerlekten çekiş Dört tekerlekten çekiş

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

Lastikler 245/65 R17 255/60 R18 265/60 R18

Depo kapasitesi (lt) 75 80 80

Yükleme kapasitesi (kg) 960 1006 830

Ağırlık (kg) 1950 1993 2080

Tüketim (fab. ver.)(lt/100 km) 6,4/7/8,1 6/7/8,7 7,1/8,5/10,9

Uzunluk (mm) 5285 5330 5330

Genişlik (mm) 1815 1850 1855

Yükseklik (mm) 1780 1840 1815

Aks mesafesi (mm) 3000 3150 3085

SONUÇ
Pick-up sınıfı yeniden 

hareketlendi. Birbiri ardına 
yeni modellerin tanıtıldığı bu 

segmentte artık tüketiciler konfor 
ve arazi kabiliyeti de istiyor. Bu 
üçlü içindeki modeller de bunu 
sağlamasıyla neden bu kadar 

popüler olduklarını ispatlıyorlar. 
L200 modelini kullanırken insana 
keyif verse de Navara’nın binek 

modelleri andıran yapısı ve Hilux’ın 
yüksek konfor seviyesinden 

etkilenmemek mümkün değil. 
Ama iş satın almaya gelince üç 

model arasından seçim yapmak 
hiç kolay değil. Bu nedenle 

mutlaka deneme sürüşü yaparak 
öncelikli beklentinize göre karar 

vermelisiniz. 

Puanlama makSimum Puan mITSuBISHI 
l 200

nISSan naVaRa TOYOTa HIluX

Tasarım 10 8 9 9
İç mekan 10 8 9 9
Motor 10 8 8 8
Şanzıman 10 6 8 7
Performans 10 8 7 7
Yol tutuş 10 7 8 9
Fren 10 8 9 8
Tüketim 10 8 8 6
Donanım 10 7 9 9
Fiyat 10 9 7 7
Toplam 100 77 82 79
sonuç 3. 1. 2.

KARŞILAŞTIRMA  MITSUBISHI L200, NISSAN NAVARA, TOYOTA HILUX
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kriter olduğunu belirtiyor. 

KONFOR DEĞİL SAĞLAMLIK
Yine internetteki bu 

forumlarda konfor düzeyinin 
satın almada büyük önem arz 
ettiğinin altı çizilmiş olsa da 
konfor seviyesi düşük olan 
araçların dayanıklılığının 
yüksek oluşu nedeniyle satın 
alındığının altı çiziliyor.

L 200 konfor anlamında 
oldukça iyi bir model 
olmasına rağmen bu üç model 
içinde en zayıf halka oluyor. 
Navara sanki bir Qashqai 
veya X-Trail ile yol alındığını 
kullanıcısına yaşattığı için 



w w w.otos t i l .co m OTO STİL MART 2018    57

övgüyü hak ediyor. Hilux de 
konfor konusunda başarılı olsa 
da bu aracın yüksek ağırlığı ve 
rakibinden daha dengesiz ağırlık 
dağılımı nedeniyle virajlarda 
verdiği his ondan geri kalıyor. 

Bu araçlar eskiden ticari 
kullanımlar için alınırken şimdi 
tüketici portföyü bir hayli 
değişti. Gününüzde bu araçlar 
başlı başına kendi tüketicisi 
grubunu oluşturdu bile. Yani 
gerçekten bayiye aklında sadece 
bu model olarak gidenlerin 
sayısı hiç de az değil. Bunun 
farkında olan firmalar da bu 
modelleri dolu paketlerle 
tüketicilerle buluşturuyor. 

Donanım konusunda en 
başarılı model olan Navara ise 
binek modellerden alınmış gibi 
duran kokpiti, yüksek donanımı 

ve başarılı detaylarıyla eski 
nesilde olduğu gibi sınıf birincisi 
olacak gibi görünüyor. 

Mitsubishi L200bu üçlü 
içinde daha uygun fiyat etiketine 
sahip ve bu sayede rakiplerinden 
ayrılıyor. Nissan Navara binek 
modelleri andıran iç mekanı ile 
farklılaşıyor. Toyota Hilux ise 
rakiplerindne büyük hacimli 
motoru ve iddialı tasarımı ile 
öne çıkıyor.

İç mekan olarak 
rakiplerinde geri kalıyor.

960 kg taşıma kapasitesi 
iki rakibinin ortasında.
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TesT veRİLeRİ MITsUBIsHI L 200 NIssAN NAvARA TOYOTA HILUX

0-100 km/s hızlanma (sn) 10.9 11.5 11.8

0-400 m (sn) 19.0 20,6 21,1

100-0 km/s fren (soğuk)(m) 41,8 41,8 42,1

100-0 km/s fren (sıcak)(m) 42,6 42,5 42,5

Gürültü 100 km/s (dB) 72 70 70

Test tüketimi (lt/100 km) 9,4 9,2 10,5

Menzil (km) 798 870 762



Ford’un ülkemizde de tüketicilere 
sunduğu ve tasarımıyla Amerikan 

arazi araçlarını andıran modeli 
Edge yenilendi.

Ford bu aracı yenilerken 
ana hatları korumaya özen 
göstermiş. Satılmakta olan 
modele kıyasla tasarım artık 

daha sportif. Aracın büyük ve siyah 
ızgarası sportifliği desteklerken, 
yukarda konumlandırılan çekik farlar 
da albeniyi artırmış. Izgara ile uyumlu 
tasarlanan sis farları ve yuvaları ile 
de ön görünüm güncel modelden 
farklılaştırılmış.

Profilden yine şişkin çamurluklar 
ve büyük jantlar dikkat çekerken arka 
kısım da değişimden nasibini almış. 
Öncüsüne benzer tarzda hazırlanan 
stoplar artık yekpare görünmüyor. 
Ford logosu stoplar birbirinden 
ayırıyor. İkili egzoz çıkışı ise standart 
donanımda. ST-Line donanım ile 
tanıtılan Ford Edge öncüsüne kıyasla 
hem ön hem de arkadan daha dinamik 
bir otomobil olmuş.

Aracın iç mekanı da değiştirilmiş. 
Ses kontrollü SYNC3 sistemi ile 
donatılmış olan yaşam alanında 

artık akıllı telefonlar için kablosuz 
şarj sunuluyor. Gösterge tablosunu 
da sürücü kendi isteğine göre 
özelleştirebiliyor. İç mekanda ortam 
aydınlatmalarını da farklı renklerle 
ayarlayabiliyorsunuz.

Yeni Ford Edge ülkemizde 2.0 
litrelik motorla alınabiliyordu. Yeni 
nesilde ise motorun hacmi yine 2.0 
litrede tutuluyor olsa da ürettiği güç 
değişmiş. Artık 2.0 litrelik motorun 
çift turbolu en üst modeli 238 HP güç 
üretiyor. Ayrıca bu versiyonda dört 
tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri 
otomatik vites kutusu da standart 
olarak sunuluyor. Alt modellerdeyse 
150 HP güç üreten 8 ileri otomatik 
ve önden çekişli bir modelle 190 HP 
güç üreten 6 ileri manuel ve dört 
tekerlekten çekişli bir versiyon da 
alınabiliyor Aracın yakıt tüketim 
ve emisyon verileri ise henüz araç 
homologe olmadığı için açıklanmıyor. 
Yeni Ford Edge bu yılın ikinci yarısında 
satışa sunulacak.

238 HP ile geliyor
Yeni Ford Edge yılın ikinci yarısında
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Yeni Ferrari 488 Pista şimdiye 
kadarki en güçlü V8 motora sahip

GÜNCEL FERRARI 488 PISTA

Ferrari’nin en güçlü V8 motoruna sahip modeli 488 
Pista adıyla Cenevre’de sergiledi. Araç 720 beygirlik 

gücüyle 2,8 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor. Ferrari, Cenevre Otomobil Fuarı’nda şimdiye 
kadar ürettiği en güçlü V8 motora sahip modeli 
tanıttı. 488 modelinin altyapısını kullanan 
model daha önce çıkan söylentilerin aksine 488 

GTO değil, 488 Pista ismiyle satılacak. 
en zorlu dayanıklılık yarışlarından olan 24 Saat 

Le Mans’ı içeren bir dizi olan FIa Dünya Dayanıklılık 
Şampiyonası’nda yarışırken öğrendiği derslerden 488 
Pista’yı üretmiş. Modele özgü ön ve arka tampon ve 
spoyler ile Pista, GTB’den yüzde 20 daha fazla yere 
bastırma kuvveti üretiyor.

Pista, olabildiğince düşük ağırlık taşıyacak bir kabine 
sahip. içeri baktığımızda, bir çift koltuk, çıplak karbon 
fiber detaylar ve abartılı teknolojik donanımlardan uzak 
safkan bir iç mekan kullanıldığını görüyoruz. 1281 kilo 
olan ağırlığı, ilham alındığı modelden yaklaşık 200 kilo 
hafif olduğu anlamına geliyor.

Bu araçta V8 motor kullanılıyor. ancak motor 
diğer 488 ailesindeki kardeşlerinden biraz daha farklı. 
araçtaki motorda çift turbo besleme kullanılırken 3.9 
litre hacimden 720 HP güç elde edilmiş. 770 Nm’lik 
tork da kullanıcısının emrine amade. Bu değerler ise 
Ferrari’nin şimdiye kadar ürettiği en güçlü V8 motorlu 
yol otomobilinin 488 Pista olduğu anlamına geliyor.

Sekiz silindirli Pista, 2.8 saniyede 0-100 km/s 
hızlanmasını tamamlarken sadece 7,6 saniyede de 
durağan halden 200 km/s hız erişebiliyor. aracın 
maksimum hıza ise 340 km/s olarak açıklandı.

Ferrari 488 Pista Cenevre Otomobil Fuarı’nda halka 
tanıtıldı. Satışlar ise kısa bir süre sonra başlayacak. 
Fiyatlar henüz açıklanmadı, ancak pahalı olacağını 
garanti edebiliriz.



Adından Seat’ı kaldıran 
Cupra Ateca’nın şakası yok
Seat’ın performanslı modelleri artık Cupra logosu ile satılacak. Bunun ilk örneği de Cenevre’de 
sergilenen Ateca. Cupra Ateca fuarda lanse edildikten sonra satışa sunulacak.

Seat Cupra’yı resmen lanse etti. 
Kısa süre önce alt markasını 
logosunu tanıtan marka şimdi 
yeni oluşumun ürünlerini de 

göstermeye başladı. İlk Cupra marka 
logolu modelse ateca oldu. 

Cupra’nın ilk lanse edilen modeli 
ateca’nın kalbinde 2.0 litrelik turbo 
benzinli motor kullanılıyor. 300 HP 
güç üreten 4 silindirli motorda 7 ileri 
DSG vites kutusu kullanılıyor. 245 
km/s maksimum hıza ulaşabilen 
model, 5,4 saniyede 0-100 km/s 
hızlanmasını tamamlayabiliyor.

Cupra ateca’nın bir diğer özelliği 
ise, en gelişmiş entegre yol tutuş 
sistemlerinden biri olan 4Drive 4 
tekerlekten çekiş sistemine sahip 

olması. Yol koşulları, otomobilin 
hızı, tüm tekerleklerin dönüş hızı, 
direksiyon konumu, sürüş tarzı ve 
modu gibi veriyi gerçek zamanlı olarak 
analiz eden sistem, gerektiği anda 
tekerleklere ayrı ayrı ve kademeli bir 
şekilde güç veriyor. Yeni otomobil 
Normal, Spor, Bireysel, Kar, arazi ve 
Cupra sürüş modunda çalışmak üzere 
geliştirildi. Sürüş Profilinde Cupra 
modu seçildiğinde, motor daha ince 
bir sesle anında tepki veriyor ve adaptif 
süspansiyon (Dinamik Şasi Kontrolü) 
otomobile daha sportif bir sürüş 
karakteri kazandırıyor.

İç mekanda alcantara kaplı kapı 
panelleri, kapı eşiğinde ise alüminyum 
bir plaka üzerinde aydınlatmalı Cupra 

logosu dikkat çekiyor. Siyah alkantara 
kaplama üzerine gri dikişli koltukların 
yan kısmı karbon fiber görünümüne 
sahip. Sportif deri direksiyon ve 
vites topuzu üzerinde de gri dikişler 
yer alıyor. Pedallar alüminyum, 
havalandırma girişleri ve orta konsol 
ise parlak siyah renkte. Direksiyonun, 
zemin paspaslarının, anahtarın ve 
motor çalıştığında sürücüyü karşılayan 
multimedya sistemine ait dokunmatik 
ekranın üzerinde Cupra logosu 
bulunuyor.

Seat, Cupra marka logolu araçlarını 
avrupa’da 260 bayide satışa sunacak. 
araçların fiyatlandırması ise elbette 
daha yüksek güç üretmelerinden ötürü 
standart modellerden fazla olacak.
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Ticari araç sınıfına 
Fransız üçüzler geldi

Opel’in PSA Grubu tarafından satın alınmasıyla Combo modeli de Peugeot Partner ve Citroen 
Berlingo ile akraba oldu. Yenilenen bu araçlar kısa süre sonra ülkemiz yollarında da boy gösterecek. 

GÜNCEL  CITROEN BERLINGO & OPEL COMBO & PEUGEOT RIFTER
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PSA Grubu ürün gamındaki 
hafif ticari araç kardeşler 
olan Peugeot Partner 
ve Citroen Berlingo’yu 

yeniledi. Ancak bu yenileme ile 
birlikte hem Peugeot Partner’in 
adı Rifter oldu hem de aileye Opel 
Combo dahil edildi. 

Citroen Berlingo ve Opel Combo 
ile platform kardeşi olan Rifter 
ve kardeşleri, Euro 6.c emisyon 
normunu karşılayan motora sahip 
ve gelecekte devreye alınacak olan 
WLTC normunu şimdiden yerine 
getirecek şekilde hazırlanmış. 
Benzinli cephesinde iki farklı güç 
alternatifine sahip ödüllü 1.2 
PureTech motor alınabilecek. Giriş 
seviyesinde sunulan PureTech 110 
HP S&S 5 ileri manuel şanzımanla 
kombine edilirken, 130 HP S&S 
versiyonu ise 8 kademeli tam 
otomatik şanzıman EAT8 ile 2019 
itibariyle sunulacak.

Dizel cephesinde ise üç farklı 
güç alternatifiyle 1.5 BlueHDi 
sunuluyor. Giriş seviyesi olarak 
sunulan BlueHDi 75 HP 5 ileri 
manuel şanzımanla kombine 
edilirken, yine 5 ileri manuel 
şanzımanla kombine edilen BlueHDi 
100 HP motorun bir de daha 
yüksek yakıt ekonomisi sunan 
S&S versiyonu da bulunuyor. Ürün 
gamının tepe noktasını oluşturan 
BlueHDi 130 HP S&S, standart 
olarak 6 vitesli manuel şanzımanla 
kombine edilirken isteğe bağlı 
olarak 8 kademeli tam otomatik 
şanzıman EAT8 ile donatılabiliyor. 
Ayrıca tüm dizel motor seçenekleri 
partikül filtresi ve seçici katalitik 
indirgeme sistemiyle donatılıyor. 
Bu sistem motor çalışır çalışmaz 
emisyon değerlerini düşürmek üzere 
devreye girerken partikül filtresi 
katkısına ihtiyaç duymuyor.

Üçüz kardeşlerin 4,40 metre 

uzunluğa sahip 5 kişilik standart 
gövde tipi dışında 4,75 metre 
uzunluğunda 7 kişilik gövde tipi ile 
de üretiliyor. Bu versiyonlar ise her 
markada farklı isimlerle satılacak. 
Örneğin Citroen Berlingo M ve XL 
kasa koduyla alınabilecek. Her biri 
çocuk oto koltuğu uyumlu ikinci 
koltuk sırasındaki koltuklar “Magic 
Flat” sistemi sayesinde bagajdan 
katlanabiliyor. Uzun versiyonda 
üçüncü koltuk sırasında kızaklı 
ve sökülebilir iki adet bağımsız 
koltuk sunuluyor. Modellerin bagaj 
kapasitesi beş koltuklu versiyonun 
standart kullanımında sunulan 775 
litre ile yedi koltuklu versiyonda 
arka koltukların katlanmasıyla 
oluşan 4.000 litre arasında 
değişiyor. İki farklı konuma sahip 
olan bagaj perdesi fonksiyonelliği 
destekliyor ve gerektiğinde 
ikinci koltuk sırasının arkasına 
kaldırılabiliyor.
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Yeni Ford Transit Courier 
çok amaçlı araçlara rakip olacak

GÜNCEL FORD TRANSIT COURIER

Ford, önümüzdeki 18 aylık sürede tüm ticari araçlarını yenileyeceğini açıklamıştı. Transit 
Connect ve Transit Courier de bu adımın ilk ürünleri olarak karşımıza çıktı. Yeni Ford Transit 
Courier yılın ikinci yarısında geliyor.

TransiT Connect ve Transit Courier, 
Ford’un avrupa’nın en çok satan ticari 
araç markası haline gelmesine neden 
olan son dört model Transit ailesinin 

önemli bir parçası ve satışlar, Ekim ayına göre 
276.000 adedi aştı. araçların yeni tasarımları, 
yakıt tasarruflu aktarma organları ve gelişmiş 
sürücü destek teknolojileri sunan iki yeni Transit 
modeli, 2018 baharından itibaren müşteriler 
tarafından teslim alınmaya başlayacak.

Yeni Transit Connect, en yeni Ford tasarım 
Dna’sını benimseyen yeni bir ön görünümüne 
sahip. Xenon farlar ve LED gündüz farları ile 
daha ince farlarla birleştirilmiş üç çubuklu 
ızgara, yeni bir görünüm elde etmek için daha 
aerodinamik bir alt çerçeve ve ön spoyler ile 
birleşiyor.

Transit Connect’in iç mekanında ise 
yükseltilmiş bir kabin sunulmaya başlanmış. 
Ford’un sYnC 3 iletişim ve eğlence sistemine 
sahip, tabletten ilham alınmış, dokunmatik 
6 inç renkli ekran içeren yeni konsolda ayrıca 
değiştirilmiş bir gösterge paneli bulunuyor. Yeni 
döşemeler, kabindeki uzun çalışma günleri için 
şık ve dayanıklı bir çalışma ortamı sağlıyor.

En son teknolojiye sahip yeni bir güç aktarma 
organı serisi, Euro 6.2 emisyon standartlarına 
ulaşırken, daha yüksek yakıt verimliliği sağlıyor. 
Ford’un yeni 1.5 litrelik EcoBlue dizel motoru bu 
modelde sunulmaya başlanacak. ancak motorun 
yakıt enjeksiyonu, turboşarj ve emisyon kontrol 
teknolojileri yeni modelde elden geçirilmiş.

Benzinli motor isteyen müşteriler için Ford 
yakıttan daha fazla verim sağlamak için silindir 
kafası, yakıt enjeksiyon ve emisyon kontrol 
sistemlerinde önemli değişiklikler içeren ödüllü 
1,0 litrelik EcoBoost motorunun gelişmiş yeni 
bir versiyonunu sunuyor. Yeni teknolojiler 
silindirin devreden çıkartılmasını da içeriyor ve 
bu da yakıt verimliliğini artırmak için motorun 
düşük güç gereken durumlarda iki silindir 
üzerinden çalışmasını sağlıyor.

standart olarak tüm motorlara altı kademeli 
manuel şanzıman eklenmiş. 1.5 litrelik EcoBlue 
motoru ayrıca yeni sekiz ileri otomatik şanzıman 
ile de almak mümkün.



Adına kadar her şeyi değişti
3. nesli tanıtılan Kia Ceed baştan ayağa değişen özellikleriyle kompakt sınıfa hareket 
getirecek. Aracın kardeş model i30 ile büyük benzerliklere sahip olması ise bakalım Kia 
meraklıları tarafından nasıl karşılanacak?

ArAcın paylaşılan çizimlerine 
kıyasla çok daha sade çizgilerle 
lanse edildiği belli oluyor. 
Stinger modelinden izler 

beklerken daha yumuşak hatlı bir 
tasarım karşımıza çıktı. Sis farları ve 
ön tampon agresif görünse de farların 
yapısı satılmakta olan modelden çok 
farklı değil. Arka kısım ise en büyük 
değişimin yapıldığı alan. Aracın 
i30 ile benzerlikleri ilk anda fark 
ediliyor. Bu da özgünlük anlamında 
aracın beklentileri karşılamasını 
zorlaştırıyor.

İç mekanda da aynı benzerlikler 
devam ediyor. Kokpitin genel 
yapısında önceki modelde olduğu 
gibi koyu renkler tercih edilmişken 
gerek multimedya ekranında, 
gerekse diğer kumandalarda 
Hyundai’den fazlaca destek alınmış. 

İç mekanın genel tasarımı ve ergonomisi 
2. nesle kıyasla çok farklı.

Avrupa’da tasarlanan ve geliştirilen 
yeni Kia ceed, daha önce cee’d olan 
adını bu nesilde ceed olarak değiştirdi. 
Bu sayede de daha kolay bir yazıma 
kavuştu. Kia’nın yeni K2 platformunda 
üretilen yeni model yerini aldığı araçtan 

20 mm daha geniş, 23 mm daha alçak. 
Ancak aracın 2650 mm’lik dingil 
mesafesi aynı. Dış kısımda yapılan ölçü 
değişiklikleriyle birlikte bagaj kapasitesi 
de 395 lt hacimle öncüsünden daha 
büyük.

Motor seçeneklerinde 1.0 litrelik 
turbo beslemeli 120 beygirlik benzinli 

güç ünitesinin giriş modeli olduğu 
otomobilde yeni 1.4 litrelik turbo 
benzinli motor da satın alınabilecek. 
Dizel motor cephesinde ise 
yine 1.6 litrelik ünite farklı güç 
seçenekleriyle sunulmaya devam 
ediyor. İlerleyen zamanlarda araçta 
bir de 100 HP güç üreten 1.4 litrelik 
atmosferik motor sunulmaya 
başlanacak. Versiyona göre manuel 
veya DcT çift kavramalı vites 
kutularıyla alınabilen ceed, dizel 
otomatik versiyona da sahip olacak.
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GÜNCEL SKODA FABIA & KODIAQ

Makyaj operasyonu 3. neslin 
tanıtılmaya başlanmasının 
üzerinden dört yıl geçtikten 
sonra yapıldı. En önemli 

rakiplerden olan Fiesta ve Polo’nun bu 
süreçte yenilenmesi bu gençlik aşısını 
mecbur kılmış. yine de dış tasarımdaki 
değişiklikler çok fazla değil. yeni, daha 
ince farlar ön kısımdaki en belirgin 
değişiklik ve değişen sis farları ile 
farklılık sağlanmış.  alüminyum jant 
çeşitleri 18 inçlik seçenekleri de içerecek 
şekilde genişletilirken, LED far ve stoplar 
artık ekstralar listesinde sunuluyor.

Daha önce, Skoda Fabia’da 75 
HP’den 105 HP’ye kadar değişen üç 
farklı güç seçeneğine sahip 1.4 litrelik 
bir TDI motorla satışa sunulmuştu. 
Şimdi ise ürün gamı 1.0 litrelik üç 
silindirli benzinli motorlardan oluşacak. 
atmosferik motor 60 veya 75 HP güç 
üretirken aynı motorun turbo destekli 
versiyonu 95 veya 110 HP gücünde 
olacak. TSI motorlar partikül filtresi ile 
donatılacak, 110 HP’lik versiyon ise 
ayrıca 7 ileri DSG ile alınabilecek.

En lüks skoda bu
Skoda’nın en büyük modeli olan 

kodiaq şimdi de daha donanımlı 
özel Lauren & klement versiyonuna 
kavuştu. Cenevre Otomobil Fuarı 2018 
Skoda standının baş köşesinde duracak 
olan araçta zengin motor alternatifleri 
sunulacak.

yeni tasarımlı özel 19 inçlik jantlarla 
gelen L&k versiyonunda ayrıca yeni 

ızgara, full led farlar ve Laurin & 
klement logolarına yer  
verilmiş.

aracın iç mekanında ise deri döşeme 
standart olarak sunulurken bej deri 
döşemeler de isteğe bağlı olarak 
alınabiliyor. koltuklara eklenen L&k 
logoları ile farklılaşan iç mekanda çok 
fazla değişiklik olmasa da artan kalite 
hemen fark ediliyor.

Cenevre sürprizi yeni Skoda Fabia 
dizel motorla alınamayacak
Skoda’nın küçük modeli Fabia Cenevre’de makyajlı hali ile yer alacak. Aracın yeni yüzü 
fuardan önce ortaya çıktı. Makyajlı Skoda Fabia artık sadece benzinli motorlarla alınabilecek.
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KüçüK Ford Ka 
araziye çıkmaya özendi

Ford, küçük SUV sınıfında mücadele 
etmesi için Ka modelini makyajlayıp 

yerden yükseltti ve adını da Ka+ yaptı. 
Model bu yıl içinde bayilerde olacak.

Ford Ka çok sevilen otomobillerden 
biri. İkinci el değeri açısından bile zor 
bulunan modellerden birisi olarak 
hayatına devam ediyor. Ford bu modelin 

adını daha iyi yerlere çıkarmak için çok iyi bir 
plan yaptı. Ford Ka+ ismi ile anılacak bu yeni 
model küçük SUV sınıfında kendine önemli bir 
yer bulabilir.

Yeni Ford Ka+ yerden yüksek yapısıyla 
tam bir SUV olmasa da dikkat çeken bir 
Crossover. Aslına bakarsanız SUV diye satılan 
araçların büyük bir bölümü bu durumda. 
Aracı standart modelden ayıran özelliklerin 
başında yükseltilmiş gövdesi geliyor. Buna ön 
tampondan başlayıp çamurluklar boyunca 
devam eden ve arka tamponda son 
bulan plastik korumalar off-road 
ruhunu ön plana çıkartmış. 
Toplamda yeni versiyon 
standart modelden 23 mm 
daha yüksek gövdeye 
sahip. Ancak başarılı 
tasarım detayları 
sayesinde daha yüksek 
bir yapıya sahipmiş 
gibi algılanıyor.

Aracın iç mekanında 
ise SYNC3 teknolojisine 
yer verilirken asıl 
önemli değişiklikler 
motorlarda yapılmış. 
İlk kez Ka modelinde 
bu kadar zengin motor 
alternatifleri sunmaya başlayan Ford, 1.2 
litrelik 3 silindirli Ti-VCT benzinli turbolu 
motoru tüketicilerle buluşturacak. Bu güç 
ünitesi 70 veya 85 HP güç alternatifleri ile 
satılacakken, Ford’un yeni 1.5 litrelik dizel 
motoru da 95 HP güç üreten versiyonuyla 
tüketicilere sunulacak. dizel motor seçeneğinde 
otomatik şanzımanın görev yapıp yapmayacağı 
belli değil. Ancak tahminlerimiz bu araçta dizel 
otomatik versiyonun olmazsa olmazlar arasında 
olduğu yönünde.

FORD KA+ GÜNCEL
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Citroen C4 Cactus artık 
kompaktları hedef alıyor

GÜNCEL CITROEN C4 CACTUS

Citroen’in farklı tarzını ilk konuşturduğu model 
olarak adlandırabileceğimiz C4 Cactus yenilendi ve 
artık kompakt sınıf otomobillerle rekabet edecek. 

Yeni Citroen C4 Cactus ilk neslin 
biraz ne olduğu tam anlaşılmayan 
kimlik sorunundan kurtulmuş 
gibi. Aracın tasarımında markanın 

yeni modellerinde kullanılmaya başlanan 
yüz hatlarına yer verilirken asıl önemli 
yenilikler profilden ve arkadan fark 
ediliyor.

Daha önce kullanışsız olduğu için 
eleştirilen Airbump yastıklar güncel 
modelde hem küçülmüş hem de iyice aşağı 
çekilerek eskisi kadar göze batmaması 
sağlanmış. Yeni yerleri kaldırım gibi 
noktalarda kapıların zarar görmemesi 
açısından daha iyi sonuç verecek gibi 
duruyor.

Aracın asıl önemli yeniliği ise Avrupa’da 
ilk kez sunulan kademeli süspansiyon 
yastıklarıyla donatılmış olması. Yani aracın 
süspansiyon sistemindeki bu eklenti ile 

koltuklar yollardaki darbelerden minimum 
şekilde etkileniyor ve darbe bu yastıklar 
tarafından absorbe edildiği için siz koltukta 
örneğin bir kasisten geçtiğinizi neredeyse 
anlamıyorsunuz bile. Bu teknolojiyi marka 
ilk olarak Çin’deki C5 Aircross modelinde 
tüketicilere sunmuştu.

2,6 metrelik dingil mesafesine sahip olan 
C4 Cactus toplam 4,17 metre uzunluğunda. 
Aracın orta konsolu yerini aldığı modele 
göre daha alçak tasarlanmış. Bu sayede 
hem ferahlık hissi artmış hem de görüş 
açıları iyileştirilmiş. Ancak konsolun 
ana hatları korunarak ilk nesille olan bağ 
kopartılmamış. Önceki nesilde olduğu gibi 
yeni modelde de cam tavana yer verilmiş. Bu 
tavan yine sabit ve açılmıyor. ilk modelde 
herhangi bir perde olmadığı için çok eleştiri 
alan cam tavan bakalım bu nesilde yine 
kullanıcılara sıkıntı yaşatacak mı?

Yeni Citroen C4 Cactus en önemli 
kozunu zengin motor alternatifleriyle 
oynuyor. Araçta benzinli motorların giriş 
versiyonu 82 HP üreten PureTech iken 
en çok tercihin 110 HP güç üreten 1.2 
litrelik turbo seçenekten yana kullanılması 
öngörülüyor. Bu motorun 130 HP üreten 
bir versiyonu daha olacak. eAT6 ise 110 
HP’lik motorla alınabilecek.

Dizel ürün gamında ise 100 beygir 
güç üreten versiyon sunuluyor. Bu yıl 
sonbaharda dizel motorda otomatik vites 
seçeneği de olacak. Ancak otomatik vitesle 
motorun gücü de 120 HP’ye yükselecek.

Yeni Citroen Cactus Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda sergilenecek. Aracın satışına 
pek çok ülkede başlandı bile. Ancak 
ülkemizdeki takvim henüz netleşmedi. 
Almanya’da yeni nesil eski nesilden 900 
euro daha pahalıya satılıyor.



BMW X4’ün adı hariç 
değişmeyen yeri kalmadı

Yeni aracın dış 
tasarımında ilk dikkat 
çeken detay yeni ön 
cam. Camın şekli 

aynı olsa da akustik özellikleri 
iyileştirilmiş ve bu sayede iç 
mekana daha az gürültü girmesi 
sağlanmış. Bunun dışında 
verimliliği artırmak için BMW 
böbreklerindeki ızgaralar 
hareketli hale getirilmiş ve 
gerektiği durumlarda kapanarak 
tüketimi düşürmeye yardımcı 
olmaya başlamış. Ayrıca yeni 
led sis farları, tampon ve led 
bi-Xenon farlarla aracın yüzü 
gençleştirilmiş.

Aracın toplam uzunluğu 
bir önceki modele göre 81 
mm artarken genişlik de 37 
mm fazlalaşmış. Yerini aldığı 
modele göre dingil mesafesi 
54 mm uzayan X4 bu sayede 
arka koltuklarda daha fazla diz 
mesafesi sunar hale gelmiş.

Profilden bir değişiklik 
yapılmazken arkada 3 boyutlu 
yeni stoplar kullanılmaya 
başlanmış. Otomatik bagaj 
kapağı standart donanıma dahil 
edilirken 525 litrelik bagajın 
40:20:40 oranında katlanan 
koltuklarla hacminin artırılması 
sağlanmış. Tüm modellerde 

BMW’nin sportif coupe arazi aracı X4 yenilendi. 
Yeni model ilk kez Cenevre’de sergilendi. Aracın 
dışı ve içinde yapılan değişikliklerle birlikte 
motorunda da yenilikler mevcut. Ancak asıl 
önemli değişim yeni bir platform kullanılması.

sağda ve solda egzoz çıkışları da 
standart donanıma dahil edilen 
yeniliklerden.

Aracın iç mekanında ise 
12 inçlik yeni gösterge paneli 
ilk anda fark ediliyor. Farklı 
modları bulunan bu göstergeleri 
BMW diğer modellerinde de 
kullanıyordu. Ayrıca direksiyon 
simidi de değişimden nasibini 
almış. 3 bölgeli otomatik klima, 
kapı içlerinde 1 litrelik eşya 

gözleri, vites önünde 2 bardak 
alabilen göz gibi yenilikler öncü 
modelle olan farklılıklar.

3 benzinli ve 3 dizel motorla 
satışa sunulacak olan Yeni BMW 
X4 modelinde 184 HP’den 
başlayan güç 360 HP’ye kadar 
uzanıyor. Artık benzinli ve dizel 
olmak üzere M logolu iki X4 var. 
Benzinli ünitenin adı X4 M40i 
iken, dizel versiyon X4 M40d 
adıyla satılacak.
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BMW X4  GÜNCEL



GÜNCEL HYUNDAI SANTA FE & KONA & NEXO
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Cenevre’de 3 yeni 
SUV birden gösteriyor

HyUndaI

Hyundai bu yılki Cenevre Otomobil Fuarı’nda hem SUV’lara hem de alternatif yakıtlı araçlara 
ağırlık veriyor. Firmanın standında gözler 3 yeni SUV’da olacak.
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Cenevre’de 3 yeni 
SUV birden gösteriyor

H
yundaI’nin en küçük SuV’u olan 
Kona Cenevre’de elektrikli motoruyla 
avrupalı tüketicilerin beğenisine 
sunulacak. aracın daha önce içten 
yanmalı versiyonları tanıtılmıştı. 
Şimdi ise tamamen elektrikli modelle 

küçük SuV sınıfında bu tarz araçlar arasında rakipsiz 
olması hedefleniyor. aracın 470 km’lik menzili ile 
farklı sınıflardan da tüketicileri etkilemesi bekleniyor.

iki farklı pil seçeneği ile tüketicilerin karşısına 
çıkacak olan Hyundai Kona, bu sayede 470 km’ye 
ulaşan menzile sahip olacak. aracın baz modelinin 
bile 300 km civarında menzili olacağı söyleniyor. Son 
testleri yapılırken fotoğrafçıların objektifine takılan 
elektrikli Kona’nın jantlarının Hyundai Ioniq modeli 
ile benzerlikler taşıdığı görülüyor. Ioniq 3 alternatife 
sahipken Kona’da da benzer bir durum olacak.

Hyundai bu araçtan çok adetli üretmeyi 
düşünmüyor. Bu tarz modellerin gelişimi sayesinde 
tüketicilere her sınıfta hibrit ve/veya elektrikli model 
sunabildiğini sunmak isteyen Hyundai, tüketicilere 
bu aracı az sayıdaki rakiplerinden de düşük fiyata 
sunacak.

Fuarda ayrıca Hyundai, tamamen yeni bir tasarım 
ve kapsamlı otonom sürüş yardım sistemleri ile Santa 
Fe’nin dördüncü neslini sunuyor. aracın yeni nesil 
güvenlik elemanları ile rakiplerinden bir adım önde 
olacağı belirtiliyor.

4.770 mm uzunluğuna ve 1.890 mm genişliğe 
sahip olan Santa Fe, yerini aldığı modele göre daha 
uzun bir dingil mesafesi sunuyor. artan dingil 
mesafesi sayesinde iç mekanda daha fazla konfor ve 
genişlik elde edilmiş. aracın büyüyen boyutları da 
daha ilk bakışta fark ediliyor. ayrıca farların kısık gözü 
andıran tasarımı da aracın sportif görünümüne katkı 
sağlarken heybetli ön ızgarayı ön plana çıkartmış.

Markanın diğer modellerinde de kullanılan 
malzemelerle hazırlanan iç mekanda deri döşemenin 
yoğun olarak kullanıldığı belli olurken yer yer ahşap 
görünümlü kaplamayla da kalite hissi artırılmış.

Hyundai Smart Sense teknolojisinin bir diğer 
parçası olan Santa Fe, ileri seviye aktif emniyet 
güvenlik paketine sahip. arka Çapraz Trafik Çarpışma 
uyarısı ile sınıfında bir ilke imza atan otomobil, 
görünürlüğü düşük alanlarda diğer araçlara fazla 
yaklaşılması durumunda sürücüyü uyarmakla 
kalmıyor aynı zamanda frenleri de otomatik olarak 
devreye sokuyor. Güvenlik Çıkış yardımcısı ise, 
trafikteki araçların yaklaşmasını algılayarak kapıları 
geçici olarak kilitliyor ve olası kazaları önlüyor.

Koreli üretici yakıt hücreli ix35’in devamı 
niteliğindeki nexo’yu da fuarda sergileyecek. 
Bu aracın en önemli özelliği yeni nesil yazılımı 
iyileştirilmiş özellikleri ile 800 km menzile sahip 
olması.

uzaktan Kumandalı Park asistanı’na sahip olan 
ise nexo’nun sürücülü veya sürücüsüz park etmesini 
sağlıyor. RSPa sistemi, sürücünün bir düğmeye 
dokunarak aracı olduğu yerden hareket ettirmesini 
sağlarken aynı zamanda en sıkışık yerlerde güvenle 
çıkış yapmasına da olanak tanıyor.
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Fiat 500X

BMW 1 Serisi

BMW iX3

GÜNCEL AUTOMEDIA ÖZEL

BMW, alt markası “i” nin 

model gamını arazi 

araçlarıyla zenginleştirecek. 

İlk etapta üretimi kesinleşen 

modelse X3. Yeni elektrikli 

BMW iX3 2019’da bayilerde 

olacak. BMW’nin planlarına 

göre elektrikli SUV ailesi 

iX1 ismiyle başlayacak 

ve iX9’a kadar devam 

edecek. BMW yeni elektrikli 

aracın standart modelden 

tasarım olarak ayrılmasını 

istememiş. Aracın dış 

tasarımında en önemli 

farklılık tıpkı X5’de olduğu 

gibi çamurlukta yer alan 

priz girişi. Arkada da egzoz 

çıkışının olmaması modelin 

hibrit değil de tam elektrikli 

olduğunu kanıtlıyor.

3. nesil BMW 1 Serisi 
neredeyse hazır. Aracın şu 
anda son kış testleri yapılıyor. 
İskandinavya’da testleri devam 
eden model Mini Countryman 
ile ortak bir platform 
kullanacak. Bu da demek 
oluyor ki 1 Serisi de arkadan 
itişe veda ediyor. Yeni BMW 1 
Serisi’nin tasarımında en büyük 
farklılık ön kısımda olacak. 
Kamuflaja rağmen ortaya çıkan 
görüntülere göre aracın farları 
artık iyice köşelere çekilmiş 
durumda. BMW böbrekleri 
de mümkün olduğunda 
büyütülmüş.

Kamuflajlı olarak yakalanan yeni 
Fiat 500X ’in ön ve arka tamponları 
değişecek. Ayrıca farlarda da küçük 
dokunuşlar olacak. Stop grubu ise 
yeniden tasarlanmış. Kamuflaja rağmen 
yeni stoplar hemen fark ediliyor. Stop 
tasarımında Jeep esintilerini görmek 
mümkün. Henüz iç mekanda nasıl 
yenilikler olacak bilinmiyor. Ancak en 
önemli değişim aracın vites kutusunda 
olacak. Şu anda 9 ileri otomatik vites 
kutusuyla alınabilen Fiat 500X, makyajla 
birlikte yeni bir 8 ileri otomatik vites 
kutusuna kavuşacak. 
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Mercedes S Serisi

Lynk & Co 04

Maybach ayrı bir marka olarak algılandığı için Mercedes’in en büyük modeli 
olan S Serisi 2020 yılında yeni nesliyle yollarda olacak. Aslında güncel model 
henüz yeni makyajlandı, ancak çetin rekabet nedeniyle firma bu aracı 
erken sayılabilecek bir sürede komple yenileyecek. Yeni nesil S Serisi’nde 
tüketicilere daha fazla yaşam alanı sunulacak. Bunun için aracın boyutlarında 
büyümeye giden firma, iç mekandaki konfor elemanlarının sayısını da 
artıracak. Ayrıca yeni nesilde hibrit model sadece elektrikle 50 km yol 
alabilecek. 

Geely’nin sahip olduğu lüks marka Lynk & Co 
Avrupalı tüketicilerin kalbini fethedecek modeli 
bulmuş. Bir HB model üzerinde çalışan markanın 
bu yeni aracı 1 yıl içinde tüketicilerle buluşturması 
bekleniyor. Bu yeni modelin tam adı ise bir sürpriz 
olmazsa Lynk & Co 04 olacak. Bu HB platformu, 
lansmanı yaklaşan Volvo C40 ile pek çok parçasını 
ortak kullanacak ve sadece elektrikle çalışacak. Çinli 
model ek olarak 1.5 litrelik turbo benzinli motor ve 
80 kilometreye kadar tamamen elektrik ile çalışan bir 
hibrid versiyon da sunacak.

Makyajlı modelin farları ve ızgarasında değişime gidilirken 
kaputu da elden geçirilecek. Her ne kadar kamuflaj nedeniyle 

kaputun tasarımı tam olarak anlaşılmasa da markanın yeni 
yüzünün kullanılacağı resmi olarak da kabul ediliyor. Modelin 
XXL bir Kona gibi görünmesi kimse için sürpriz olmayacaktır.

Aracın Amerika’da satılan modellerinde 2.0 litrelik motorla, 
1.6 benzinli turbonun kullanılmaya devam edilmesi 

planlanıyor. Avrupa’da ise 1.6 lt benzinli ve 2.0 litrelik dizel 
yine ürün gamında olacak. Güncel modelde 

olmayan 1.6 litrelik dizel motorun ürün 
gamına dahil edilmesi konusunda 

ise Hyundai resmi bir açıklama 
yapmaktan çekiniyor. 

Hyundai   
    Tucson
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Honda CR-V hibrit 
motorla geri döndü

GÜNCEL HONDA CR-V

Honda CR-V’in yeni neslinin, Avrupa prömiyerini 
Cenevre’de gerçekleştiriyor. Hibrid motor ile Avrupa’da 

ilk kez piyasaya sunulan yeni SUV, kalite, iç mekan ve 
iyileştirme açısından çıtayı oldukça yükseltti.

Japonya tanıtımı geçtiğimiz yıl 
gerçekleştirilen Honda CR-V, gelişmiş 
fonksiyonellik özellikleri ile binek 
otomobil sürüş dinamiklerini aynı potada 

eriten bir model olup, dünya çapında 160’tan 
fazla ülke ve bölgede satışa sunuluyor. Model 
yeni nesli ile ilk kez Cenevre’de avrupa’da 
sergilenmiş olacak.

Beşinci nesil CR-V, Honda’nın “SpoRT 
HIBRIT i-MMD” teknolojisi ile donatılan ilk 
seri üretim hibrit model olmasıyla öne çıkıyor. 
İki adet elektromotordan oluşan hibrit sistem 
önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli 
modellerde sunulacak. Fonksiyonellik daha 
da arttırılırken üçüncü koltuk sırasına sahip 
bir benzinli versiyon da ürün gamına dahil 
edildi. ayrıca Honda’nın gelişmiş güvenli 
sürüş destek sistemi “Honda Sensing” 
standart donanım olarak sunuluyor.



Küçük Micra’nın 
nefesi açılmaya başladı
Günümüzde yeni teknolojik gelişmeler açısından motorda rodaja 
gerek yok denilse de motor içinde yararlı kurumların oluşması 
ve parçaların birbiriyle kaynaşması için bir süre gerekiyor ve 
Micra’mızda da bu olumlu ortam oluşmaya başladı. Yazı Mert Duran

Nissan Micra 
Garantiler

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

Farklı bir karar alarak sıfır km 
olarak başladığımız Nissan Micra 
kullanılmış otomobil testimizde 
4 bin 500 km’ye ulaştık. Şimdilik 

her şey yolunda ve aracın motoru da artık 
daha atak bir karaktere büründü. 

Günümüzde eski otomobillerdeki gibi 
motor rodajı uygulaması yapılmıyor. 
Hatta eskiden farklı olarak 1000 km 
bakımı da artık kalktı. Bunun yerine aracı 
bayiden aldıktan sonra 1 yıl ya da 10-15 
bin km servise uğramıyorsunuz. ancak 
her ne kadar bu değişiklikler olsa da hala 
motorlar için yararlı kurumların oluşması 
gerekiyor. Özellikle dizel motorlarda bu 
kurumlar oluşması, benzinli motorlarda 
da birkaç bin km sonunda parçaların 
alışmasıyla performans artmaya başlıyor. 
Micra’da da durum farklı değil. İlk teste 
başladığımız ana göre motor gücünü artık 
daha fazla hissettiriyor. aracın tepkilerine 
ve şanzımanına da alıştığımız için belki 
de sübjektif olarak Micra’mız bize daha 
performanslı geliyor. 

Bununla birlikte yakıt tüketimi de 
her geçen gün düşmeye devam ediyor. 
Şu anda ortalama 7 lt dolayında devam 
ediyoruz ki bu değer daha da düşecek 
gibi. Diğer Micra’mızın km’si 1.500 

dolayında ve onun tüketimi de şu anda 
7.7 lt dolayında. 

Henüz araçların yeni kokuları bile 
geçmemişken iç mekanda da herhangi 
bir olumsuzluk yaşamadık. Bu kadar 
kısa sürede iç mekanda bir yıpranma vs 
görülmemesi son derece normal. 

aradan geçen bu süre boyunca 
dikkatimi çeken en önemli olumsuzluk 
yağışlı günlerde karşıma çıktı. İlk 
günlerden beri silecek konusunda 
beklentilerimi karşılamayan bir 
performans gördüm. Yağışların arttığı 
bu günlerde de silecekler yer yer camda 
kötü izler bıraktı. Her iki araçta da benzer 
durum söz konusu. Bunun dışında ıslak 
camları kurulamak için kullanıcılar 
genellikle ön camları açıp kapatırlar ve 
camların üzerindeki sular gider. ancak 
Micra’da bu olmuyor. Elbette bu kadar 
küçük eksiklikler özellikle aracın satış 
fiyatı düşünüldüğünde kabul edilebilir 
eksiklikler. 

araçtaki USB bağlantısı ise bizi 
şaşırtan bir özelliğe sahip. android cep 
telefonlarını buradan ne zaman şarj 
etmeye çalışsak telefonlar kısa sürede 
şarj oldu. Şimdi bu denemeyi iOS tabanlı 
telefonla da yapmaya sıra geldi. 

NISSAN MICRA KULLANILMIŞ TEST
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Hot Hatch sınıfının 
galibi Honda Civic 

Type R oldu

ARAŞTIRMA AYIN YILDIZI 

Türkiye’nin yerli 
otomobil dergisi 
olarak sosyal 
medya üzerinden 

“Otostil Ayın Yıldızı” 
isimli araştırma başlattık. 
Artık her ay Facebook ve 
Instagram hesaplarımız 
üzerinden sizlerin önüne 
modeller sunuyor ve 
hangisini seçtiğinizi 
soruyoruz. Yılsonundaysa 

Otostil Yılın Yıldızını 
belirlemek için yine sizin 
fikirlerinizi alacağız.

“Otostil Ayın Yıldızı” olarak 
belirlediğimiz sosyal medya 
araştırmamızda amacımız 
öncelikli olarak sizlerle 
birlikte sohbet etmek. Yani 
siz değerli okuyucularımızla 
sosyal medya üzerinden 
sohbet etme fırsatı bulmak 
ve bu sırada gelen cevaplarla 

iletişimimizi güçlendirmek. 
Sadece sizlerle değil, sizlerin 
de kendi aranızda yaptığınız 
sohbetleri takip ederek hem 
keyifli anlar yaşıyoruz hem de 
sizin düşüncelerinizi öğrenmiş 
oluyoruz. Bunun yanında 
sizlerin otomobil seçimlerini 
araştırmak için yaptığımız 
bu araştırma aynı zamanda 
bizlere hazırladığımız haberler 
konusunda da çok önemli bir 

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

1,2 milyon kişiye eriştik
Bu ay size hot hatch olarak 

adlandırılan kompakt sınıfa 
ait 6 sportif model arasından 

Sosyal medya üzerinden 
yaptığımız ve tamamen 

sizlerin belirlediği “Ayın Yıldızı” 
araştırmamızın kazananı 
Honda Civic Type R oldu. 
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hangisini seçersiniz diye 
sorduk. Honda Civic Type 
R, Hyundai i30 N, Renault 
Megane R.S., Peugeot 
308 GTi, Seat Leon Cupra 
ve Volkswagen Golf GTI 
arasında geçen mücadelede 
Honda Civic Type R sizlerden 
gelen oylarla birinci oldu. 

Sonuçta Facebook ve 
Instagram üzerinden 1200 
adede yakın yorum yapılan 

araştırmada karşımıza 1050 
oy çıktı.  Elde ettiğimiz sonuç 
tamamen sizler tarafından 
belirlenmiş durumda. 
Dileyenler hesaplarımıza 
girerek bu sonuçları birebir 
olarak takip edebilir. Sizlerin 
büyük desteğiyle sona eren 
araştırmamızda kazanan 
Honda Civic Type R olurken, 
Volkswagen Golf GTI ikinci, 
Renault Megane R.S. üçüncü, 

Seat Leon Cupra dördüncü, 
Peugeot 308 GTi beşinci ve 
Hyundai i30 N altıncı oldu. 

Pist rekorlarını da kıran 
Honda Civic Type R gerek 
performansı gerekse günlük 
kullanıma uygunluğu ile 
sizlerin beğenisini kazanmış 
görünüyor. Ülkemizde henüz 
göremediğimiz Hyundai i30 
N ise sizlerin gözünde çok 
fazla rağbet görmemiş. 

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



w w w.otos t i l .co m78    Mart 2018 OtO StİL

Hangi boya korumayı 
yaptırmalıyım?
Öncelikle 

şunu belirtmek 
gerekiyor; 
boya koruma 

uygulamaları otomobilimiz 
için çok gerekli bir 
uygulamadır. Fizik kuralı 
gereği sert malzemeler 
yumuşak malzemeyi çizer. 
Bu nedenle dış etkenlerin 
otomobilimizin boyası 
üzerinde hasar oluşturması 
doğal bir süreç. Bu süreci 
en uzun zaman dilimine 
yaymak, hasarı en aza 
indirmek boya koruma 
uygulamalarının en 
önemli görevi. Bu nedenle 

otomobilimiz için olmazsa 
olmaz uygulamalardan 
birisidir.

Burada önemli olan soru; 
“Hangi boya korumayı 
yaptırmalıyım?” olmalı. 
eğer otomobiliniz ile çok 
fazla uzun yola gidiyorsanız 
yapılacak boya koruma 
uygulamaları uzun yolda 
otomobilinize gelecek olan 
taşların vereceği hasarları 
engellemekte yetersiz 
kalacaktır. Bu nedenle sık 
uzun yola gidenlerin ya 
da kullandıkları yolda çok 
fazla taş gelme ihtimali 
olanların herhangi bir boya 

koruma uygulaması yerine 
özellikle ön bölüme şeffaf 
film yaptırmaları doğru 
olacaktır. kullanılan ürüne 
göre (poliüretan ya da pvs) 
ön bölüm (kaput, çamurluk, 
tampon) şeffaf film kaplama 
uygulamaları 2.500 Tl ile 
5.000 Tl arasında yapılıyor.

Uzun yol yapmıyor olsa 
da otomobili çok fazla dış 
etkene maruz kalanlar 
(dışarıda park edenler, 
endüstriyel bölgelerde yer 
alanlar vb) için seramik 
kaplama uygulamaları doğru 
tercih olacaktır. Seramik 
kaplama uygulamalarında 

Otomobili dış 
etkenlerden 

korumak 
için yapılan 

boya koruma 
uygulamaları 
çok çeşitlilik 

gösteriyor. 
Seramik kaplama, 

nano, gold, altın 
vs isimlerle birçok 

boya koruma 
uygulaması var.  

Peki otomobilimize 
hangi boya koruma 

uygulamasını 
yaptırmalıyız? 

Yazı turgut Yüksekdağ

SERVİS  BOYA KORUMA 
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kullanılan ürün ve ustalık da bu 
uygulamaların başarısı açısından 
büyük önem taşıyor. kullanılan 
ürünün kalitesine göre seramik 
kaplama uygulamaları 1.000 Tl 
ile 2.000 Tl arasında fiyatlara 
yapılabiliyor.

Şeffaf film ve seramik kaplama 
dışında farklı isimler ile anılan 
boya koruma uygulamaları ise 
temelde aynı içeriklere sahip. 

nano ve silikon içerikli 
olmak üzere 2 farklı ürün grubu 
ve 3 farklı uygulama çeşidi 
vardır. Bu uygulamalar firmalar 
tarafından farklı isimler ile 
adlandırılabilirler.

Silikon içerikli cilalar 
ile yapılan boya koruma 
uygulamaları kısa süreli parlaklık 
sağlarlar ve fiyat olarak çok 
ucuzdur. Otomobil yüzeyinde bir 
koruma sağlamadığı için önerilen 

bir uygulama türü değildir. 
kısa süreli parlaklık isteyen 
süreçlerde (galeri satışları, 
özel günler vb) tercih edilen 
uygulamalardır. Silikon içerikli 
boya koruma uygulamalarının 
değeri 250 Tl - 400 Tl 
seviyesindedir.

nano cilalar ise içeriklerine 
göre 6 aydan 1 yıla kadar 
otomobil yüzeyindeki parlaklığı 
koruyan bir içeriğe sahip ve 
doğru ürünler ve iyi ustalık ile 
otomobilinizin korumasında 
büyük fayda sağlayacaktır. nano 
cilalar ile yapılan boya koruma 
uygulamaları kullanılan ürünün 
kalitesine göre 700 Tl - 1.000 
Tl arasında fiyata yapılmaktadır.

Otomobilinizin ihtiyacı olan 
boya koruma uygulamasını 
seçerek siz de otomobilinizi her 
zaman pırıl pırıl kullanabilirsiniz.
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YORUM KALUST ŞALCIOĞLU

Baharı tiyatroyla 
karşılayın
kalUSt şalCıoĞlU
kültür rotaSı
twitter.com/ksalcioglu
facebook.com/kalusts
instagram.com/ksalcioglu

Kerime Obenik, Nuri Harun Ateş.
8 Mart / 20:30 - Gog - Profilo Kültür 

Merkezi / İstanbul: Gog, bu dünyada yol 
yordam öğrenemeyen insana, ömrü boyunca 
can sıkıntısı yoldaş olur düşüncesiyle yola 
çıkarken zıt düşüncelerden ve çelişkili 
fikirlerden beslenen bir yapıt. Oyuncular: 
Abdül Süsler, Murat Ceylan, Ozan Ceylan, 
İbrahim Tül, Çisel Kuşkan, Cumhur Arat, Tolga 
Öz, Kemalettin Caymaz, Orhan Uzun, Merve 
Gizem Seçgin, Fatih Boyalı, Halil İbrahim 
Babur, Ekin Ulaş, Özlem Şahin. Yönetmen: 
Zuhal Öztürk. Dramaturg: Dilek Tekintaş.

14 Mart / 20:30 - Leenane’in Güzellik 
Kraliçesi - Trump Kültür ve Gösteri Merkezi 
/ İstanbul: Yaşı geçkin bir kız ve yaşlı 
annesinin gergin ilişkileri, kızın hayatına 
giren bir erkek yüzünden tehlikeye girer… 
Annesi, kızının elinden alınmasından; kız ise 
hayatının son fırsatını değerlendirememekten 
korkmaktadır. Kendi topraklarında “kiracı” 
gibi yaşayan, sıradan insanlar üzerine bir 
öykü... Oyuncular: Sumru Yavrucuk, Rüçhan 
Çalışkur, Hakkı Ergök, Yurdaer Okur. 
Yönetmen: Cüneyt Çalışkur Anısına...

Nora (Bir Bebek Evi)

Elektra Leenane’in Güzellik Kraliçesi

Gog

M
art - Nora (Bir Bebek 
Evi) - Şehir Tiyatroları 
/ İstanbul: Henrik 
Ibsen’in yazıp Ali 
Gökmen Altuğ’un 
yönettiği oyun; maddi 
baskı altında rekabete 
sürüklenen bireylerin 
yıkımını ve yok olan 
değerleri ele alırken, 

insan kişiliğinin eşsiz yanına vurgu yapıyor; birey olarak 
kadının var olamadığı bir yuvanın nereye savrulacağını 
gösteriyor. Dramaturgisini Gökhan Aktemur’un yaptığı 
oyunda; Berna Adıgüzel, Canan Kübra Birinci, Cengiz 
Tangör, Hakan Arlı, Mert Tanık, Nurdan Gür, Yeşim 
Koçak rol alıyor.

Elektra - Devlet Tiyatroları / İstanbul: Yazan: 
Sophokles. Yöneten: Işıl Kasapoğlu. Dramaturg: Onur 
Erbilen. Agamemnon’un karısı Klytaimnestra, sarayı 
aşığı ile birlikte yönetmektedir. Elektra’nın gayesi; 
sürgün erkek kardeşi Orestes’in yurda dönmesi, annesini 
aşığıyla birlikte öldürmesidir. Oyuncular: Fikret Urucu, 
Özlem Öçalmaz, Uzay Gökhan Irmak, Kübra Tektaş, 
Tolga Pancaroğlu, Melisa Akman, Sibel Ferlibel, Ece 
Akeren, Simge Ayvazoğlu, İlda Özgürel, Deniz Keresteci, 



Bu Opel’in boyası 
bile sahibine özel  

Insignia’nIn bu 
donanım seviyesinde 
standart olarak sunulan 
konfor özellikleri 

arasında, masaj özellikli ve 
ısıtmalı soğutmalı 8 yönlü 
ayarlanabilen sürücü koltuğu, 
otomatik katlanır yan aynalar, 
sunroof, 8 inç Dokunmatik 
Renkli Ekranlı bilgi-eğlence 
sistemi ve Bose premium ses 
sistemi bulunuyor.

Konfor kadar güvenlik 
özellikleri ile de öne çıkan 
Insignia’da Exclusive donanım 
seviyesi ile Head-up display, 

adaptiF Hız sabitleyici, 
gelişmiş Park Pilotu, Kör nokta 
Uyarı sistemi, akan Trafik 
Uyarı sistemi ve 360 derece 
kuş bakışı kamera sistemi de 
standart olarak sunuluyor.

20 bin TL’ye kişiseL boya
Insignia, Exclusive 

donanım seviyesinde 
teknolojik üstünlüklerinin 
yanı sıra görüntüsüyle de 
fark yaratıyor. Bu donanım 
seviyesinde Deri düz tabanlı 
direksiyon simidi, siyah iç 
tavan kaplaması, alaşımlı 

Opel, amiral gemisi Insignia’da Exclusive 
donanım seviyesini satışa sundu. En üst donanım 

seviyesi olarak konumlanan Exclusive’de 
kullanıcılar Insignia’da opsiyonel olarak sunulan 

tüm özelliklere sahip olabilecekler. 

spor pedallar, direksiyon 
arkası vites değiştirme 
pedallarını içeren OPC Line 
iç tasarım paketi ve OPC 
Line dış tasarım paketiyle 
geliyor. avrupa genelinde 
bugüne kadar satılan 100 
bin yeni Insignia’dan 
tamamen farklı görünmeyi 
arzu eden müşteriler ise 

sadece Exclusive donanım 
seviyesinde sunulan 15 özel 
renk seçeneğinden birini 
opsiyonel olarak tercih 
edebilecek. Tornado Mavisi, 
Karmen Kırmızı, Dinamik 
Turuncu gibi sıra dışı renklere 
kişiselleştirme meraklıları 
20 bin TL fark ile sahip 
olabilecekler.
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OPEL INSIGNIA   GÜNCEL



Daha önce Nissan Navara ile Pathfinder arasındaki bağ sayesinde Pathfinder modeline gücü 
yetmeyenler Navara’ya yönelmişti. Şimdi ise Navara’nın başarısı sayesinde bu modelden 

Terra isimli arazi aracı türetildi.

NIssaN Navara sınıfının en çok 
tercih edilen modellerinden. 
Bu yüksek satış rakamları 
sayesinde aracın geniş bir 

müşteri portföyü bulunuyor. ancak 
bu araçta daha fazla konfor isteyenleri 
düşünen Nissan Çin’de yeni bir model 
hazırladı. Terra isimli model 
Navara altyapısını kullanan 
bir arazi aracı.

Navara’nın şasisini 
ve motorlarını kullanan 
Terra’nın iç mekanı da kardeşi 
ile ortak. Modelin arka kısmı 
ise yeniden tasarlanmış. İlk 
etapta Çin için düşünülen 
model kim bilir belki ileriki 
dönemlerde avrupa’da da 
satışa sunulur.

Geçtiğimiz yıl Nissan’ın 
ticari araçlarındaki satışın 

yüzde 7 büyümesi 
markanın bu tarz araçlara 
yatırım yapmasına hız 
verdi. Nisan ayında 
bayilerde olması planlanan 
Yeni Nissan Terra’nın 
detayları bilgileri de 

o tarihte 
açıklanacak.

Nissan, yeni 
Terra ile “Nissan 
M.O.V.E to 2022” 
planına start 
vermek istiyor. 
Nissan bu plan 
doğrultusunda, 
şasi çeşitlerine ve 
hafif ticari araç 

modeli geliştirmeye odaklanacak. 
Nissan, küresel ölçekte sattığı her 
altı araçtan birinin şasi temelli 
bir araç ya da hafif ticari araç 
olduğunu ve planın bu satışları 
2022’ye kadar yüzde 40 arttırmak 
olduğunu ifade ediyor. Terra gibi 
türetilen modeller de bu büyümeyi 
gerçekleştirmeye yardımcı olacak 
en önemli silahlar. 

oldu adını da Terra yaptı
NIssaN Navara sUv 

GÜNCEL NISSAN TERRA
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