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*Özellikler opsiyonel olarak sunulmaktadır. 
 Yeni Audi A7 Sportback’in ortalama CO₂ emisyonu 142-163 g/km, 
 ortalama yakıt tüketimi 5,1-7,2 l/100 km değerleri arasındadır.

Tüm duyularıyla
yarına hazır.

Audi info 444 28 34  |  audi.com.tr  |  facebook.com/Auditurkiye

Yeni Audi A7 Sportback. İleriyi görün.
Yeni Audi A7 Sportback; ilerici tasarım anlayışı, 400 kişiselleştirilebilir seçenek*,
24 farklı sensör ve 40 asistan sistemiyle* önüne çıkan her engeli aşmaya hazır.
Çünkü Audi, çok daha fazlası.
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k
ia bir döneme damga vurmuştu. Ancak şimdi görüyoruz 
ki o eski halinden eser kalmamış. 

Bu yıl 3 aylık veriler sonunda toplamda 2278 adet satış 
gerçekleştiren markanın ticari araçlarını çıkarttığımız-
da binek modelleri toplam 1817 adetlik satış rakamına 
ulaşmış. 

Şu anda pek çok model tek başlarına bile bu satış rakamının kat be kat 
üstüne çıkmışken kia’nın bu satış rakamı için iyi demek mümkün değil. 

Peki neden böyle?
Aslında bu sorunun cevabı çok basit; markaların iletişimi yok. 
Biz bir otomobil dergisi çıkartmamıza rağmen kia’dan test ara-

cı almakta sorun yaşıyoruz çünkü muhatap bulmakta zorlanıyoruz. 
Aynı zamanda marka reklam kampanyalarında da sadece belirli yayın 
organlarını kullandığı için hedeflenen tüketiciye ulaşamıyor ve satışlarını 
artıramıyor.

Bu gibi bir iletişimsizlikten ortaya çıkan satış düşüklüğünü Subaru’da 
da görmek mümkün. Subaru kalp atışlarımızı hızlandıran modellere 
sahip olsa da 3 ayda sadece 365 adetlik satışa ulaşmış. 

Yani Subaru Türkiye de bu satış rakamından bence mutlu değildir 
ve ekip sürekli satışı nasıl artırırız diye toplantılar yapıyorlardır. Ancak 
çözüme ulaşmak için çuvaldızı kendilerine batırmanın vakti bence geldi. 

Bir süredir satışı düşük olan firmalar ya “ürün tedarik edemiyoruz” 
ya da “ bizim motorlarımız büyük hacimli ve dezavantajlıyız” açıklama-
sına sığınıyorlardı. Ancak bu iki iddianın da doğru olmadığı ortada. Zira 
büyük hacimli motora sahip pek çok model hedeflenen satış adetlerine 
ulaşabiliyor. Ürün tedariği konusunda da sorun yaşamak için önce birkaç 

binlik satış rakamlarına ulaşmak lazım; zira Ferrari veya 
rolls-royce gibi birkaç üretici dışında hiçbir marka ül-
kemize bir model yollarken 50-100 adet kota koymu-
yor, hep birkaç bin adet yolluyor. 

Ben bu satış düşüklüğünün en büyük zararı 
otomobilseverlere verdiğini düşünüyorum. çünkü 
onlar yollarda görmek istedikleri araçları bu nedenle 
göremiyorlar. Hatırlasanıza bir dönem neredeyse her 
sokakta bir kia Sorento veya her mahallede bir Subaru 
Impreza olurdu. Şimdi neredeyse her ilde birer tane bu 
modellerden anca var. 

Ne olacak bu kIa ile 
Subaru’NuN hali

Mert DuraN
mert@otostil.com
twitter.com/mertotostil
instagram.com/mertduranmd
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YENİLİK  UYGULAMA

Bunun başka bir örneği yok! 
En baştan bunu söylemek 
istiyoruz. Ekibimiz tarafından 
Türkiye’nin en iyi otomobil 

haberleri aplikasyonunu hazırladık ve 
yayına sunduk. Başlıkta da söylediği-
miz gibi farklı uygulamalar üzerinden, 
bedavaya yayın yapılan bir aplikasyon 
(uygulama) değil. Her satırı ekibimiz 
tarafından yazılan Türkiye’deki tek 
otomobil haberleri uygulaması.

Otostil uygulamasını telefonlarınıza 
indirdiğiniz anda birçok şeye sahip 
olacaksınız. Ücretsiz olarak telefonla-
rınıza indireceğiniz aplikasyonun en 
önemli özelliği güncel haberlere tek 
tıkla ulaşabilecek olmanız. Uygulama-
mıza tıklamanızın ardından otomobil 
yenilikleri adına yaşanan ne varsa 

anında telefonunuzda bulabileceksi-
niz. Yeni çıkan otomobiller, otomobil 
markaları hakkında yaşanan geliş-
meler, makyajlanan otomobiller, yeni 
satışa çıkan otomobillerin fiyatları, 
otomobillerin ne zaman satışa sunu-
lacağı gibi detaylara hiç zorlanmadan 
ulaşacaksınız. 

Bunların yanında otostil’in tecrü-
beli ekibi tarafından yapılan iddialı 
ve ölçüm sonuçlu testlere de tek tıkla 
ulaşabileceksiniz. Başka kimsenin 
yapmaya cesaret edemediği dürüst 
karşılaştırmaları da uygulamamızda 
bulacaksınız. Yeniliklerimizden biri 
olan teknoloji haberlerine de hiçbir 
ücret ödemeden sahip olabileceksiniz.

Aplikasyonumuzun (uygulamanın) 
en önemli özelliklerinden birisi de ay-

lık olarak yayınlanan otostil dergisinin 
geçmiş sayı arşivine yine hiçbir ücret 
ödemeden dijital olarak sahip olabile-
ceksiniz. Telefonunuza dergi arşivimizi 
istediğiniz zaman indirerek dilediğiniz 
zaman, dilediğiniz yerde okuyabilir-
siniz. 

Son olarak sadece uygulamamız 
üzerinden yapacağımız çekilişlerle 
müthiş kullanışlı, hayatınızı kolaylaştı-
racak hediyeleri de aplikasyon üzerin-
den kazanabileceksiniz. 

Uygulamayı indirmek için ister 
Android ister IOS kullanan telefonla-
rınıza otostil yazıp, aratmanız yeterli. 
Otostil aplikasyonu Google Play ve App 
Store’da ücretsiz olarak sizleri bekliyor.

Yeniliklerimiz hız kesmeden devam 
edecek. İlginize çok teşekkürler.

Çakma değil gerçek aplikasyonu
ücretsiz kullanıma sunduk 
otostil ailesi olarak çakma değil gerçek bir otomobil aplikasyonu (uygulaması) hazırladık. Telefonlarınıza indirin 7/24 
tüm gelişmelerden haberiniz olsun. Otostil aplikasyonu Google Play ve App Store’da ücretsiz olarak sizleri bekliyor.





Honda’da yeni dönem 
atamaları gerçekleşti

Oyak Renault’da üst 
yönetim değişti

GÜNCEL ATAMALAR
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Honda Türkiye tarafından 
yapılan resmi açıklamaya 
göre, 01.04.2017 tarihinden 
bu yana Honda Türkiye 
Otomobil ve Motosiklet Satış 
Planlamadan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak 
görev yapan Bülent Kılıçer 
yeni organizasyonel yapıda 
Otomobil ve Motosikletten 
Sorumlu Satış, Pazarlama 
ve Planlama Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev 
yapacak.

01.07.2016 tarihinden 
bu yana Honda Türkiye 
Otomobil Satış ve 
Pazarlama Müdürlüğü 
görevini yürüten Serdar 
Akman, yeni görevinde 
Otomobil ve Motosiklet Satış 

Müdürlüğü’ne atanırken, 
Kurumsal İletişim ve 
Bayi Geliştirme bölümleri 
de kendisine bağlandı. 
01.04.2016 tarihinden bu 
yana Honda Türkiye Müşteri 
İlişkileri ve Kişisel Gelişim 
Müdürlüğü görevini yürüten 
Baybars Aroma da Otomobil 
ve Motosikletten Sorumlu 
Pazarlama Müdürü oldu.

01.04.2016 tarihinden bu 
yana Honda Türkiye Otomobil 
Pazarlama Departmanı Basın 
ve Halkla İlişkiler Şefi olarak 
görev yapan Koray Tüzmen 
de bu süreçte Kurumsal 
İletişim Şefliği görevini 
sürdürecek. Yeni görevler 
1 Nisan 2018 tarihinden 
itibaren geçerli olacak.

Oyak Renault’un Genel 
Müdürlüğü’ne 1 Nisan 2018 
tarihi itibariyle Antoine Aoun 
getirildi. Mayıs 2016’dan bu 
yana Oyak Renault Genel 
Müdürlüğü’nü yürüten 
Tunç Başeğmez ise Yönetim 
Kurulu’nda Renault Grubu’nu 
temsil edecek.

ANtoINE AouN kimdir?
İş hayatına 1988’de Renault 

Grubu’nda Araştırma Müdürü 
olarak başlayan Antoine Aoun, 
kariyerine Renault Grubu içinde; 
Motor Yönetim Sistemleri Satın 
Alma Müdürü ve Uluslararası 
Satın Alma Birimi Direktörü olarak 
devam etti. Daha sonra Nissan- 
Renault İttifakı’nın Rusya Satın 
Alma Direktörlüğü’ne getirilen 
Aoun, 2008 yılında Renault Nissan 
İttifakı Satınalma Organizasyonu 
Başkan Yardımcılığı’nı üstlendi. 
2012 yılında Renault Dacia Satın 
Alma Direktörlüğü’nü, 2015-2016 
yılları arasında Renault- Nissan 
İttifakı Satınalma Organizasyonu 
Projeler ve Destek Birimlerinden 
Sorumlu Global Direktörü olan 
Aoun, son olarak ittifakın Satın 
Alma Global Direktörlüğü görevini 
yürütüyordu. 1 Nisan 2018 tari-
hinden itibaren Genel Müdürlük 
pozisyonuna atanan Aoun, Elekt-
ronik Mühendisi ve Fransa Ulusal 
Bilimsel Araştırma Merkezinden 
de nükleer fizik dalında ‘Doktor’ 
unvanına sahip.

tuNç BAşEğmEz kimdir?
1984 yılında Oyak Renault Oto-

mobil Fabrikaları’nda Boya Atölye 
Şefi olarak çalışmaya başladı. 
Daha sonra imalat yönetiminde 
çeşitli görevlerde çalıştı. 1999 
yılında, Oyak Renault Mekanik ve 
Karoseri Montaj Fabrikası’na di-
rektör olarak atandı. Eylül 2007’de 
şirketin yeniden düzenlenmesinin 
ardından mekanik fabrikasından 
ayrılarak, sadece karoseri montaj 
fabrika direktörü olarak görev aldı. 
Ekim 2010’da o sıralar kurulum 
aşamasında olan Fas’taki Tanca 
Fabrikası’nın ilk direktörü olarak 
atandı. Tanca Fabrikası’ndaki 
görevini Ekim 2013’te tamamla-
yarak Türkiye’ye geri döndü. Oyak 
Renault’ta Mayıs 2016 yılından bu 
yana Genel Müdürlük görevinde 
bulunan Tunç Başeğmez, görev 
süresince şirketi, faaliyet göster-
diği alanlarda Türkiye ve global 
ölçekte en üst sıralara taşıdı. 
Başarılı projeleriyle Oyak Rena-
ult’un sektörde güvenilirliğini ve iş 
hacmini arttıran Tunç Başeğmez, 
Oyak Renault Yönetim Kurulu’nda 
Renault Grubu’nu temsil ederek 
şirkete değer katmaya devam 
edecek.



Doğuştan hibrit,
doğuştan star.
Hibrit olarak doğdu, zirvenin tek sahibi oldu.
IONIQ hybrid Türkiye’de Yılın Otomobili.*

*Hyundai IONIQ hybrid, Türkiye Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından Türkiye’de Yılın Otomobili seçildi.
Hyundai IONIQ modelinin resmi spesifik CO2 emisyonu (715/2007/EC) 92 g/km, resmi yakıt tüketimleri (715/2007/EC) 
lt/100 km; şehir içi 3,9, şehir dışı 3,9 ve birleşik 3,9’dur.

Hyundai’nin
tercihi

hybrid
Doğuştan hibrit

Doğa
Dostu

hyundai.com.tr
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Yeni Volkswagen Crafter 
Türkiye’de satışa sunuldu

GÜNCEL  SEAT ARONA & VW CRAFTER

Volkswagen Crafter her yönüyle yenilendi. Yeni Volkswagen Crafter Türkiye’de 117 bin 950 TL’den satışa çıktı.

Bir önceki versiyon tamamen 
geliştirilerek yeniden 
tasarlanan Yeni Crafter, 
teknoloji, güvenlik, konfor 

ve hem iç hem de dış tasarımındaki 
yeniliklerle sınıfının ötesinde olanaklar 
sunuyor.

Sınıfının en güçlü motoruna sahip 
Crafter Panel Van, 2.0 litre hacimli 

turbo dizel 140 ve 177 HP gücünde 
iki farklı motor seçeneğiyle satışa 
sunuluyor. Volkswagen tarafından 
yeni geliştirilen 2 litre TDI motor, 
Yeni Crafter’la birlikte ticari araç 
gereksinimlerine özel olarak 
tasarlanmış, dayanıklı ve uzun ömürlü 
motorlar olarak sunuluyor. 

140 HP güç üreten motoru, 100 

kilometrede ortalama 7,5 litre yakıt 
tüketirken, 177 HP gücündeki turbo 
dizel motoru ise, 100 kilometrede 
ortalama 7,9 litre yakıt tüketimine 
sahip.

2017 yılının Uluslararası Yılın Ticari 
Aracı ödülünün de sahibi Yeni Crafter’a 
117.950 TL’den başlayan fiyatlarla 
sahip olunabiliyor.

Yeni Seat Arona artık 
dizel motora da sahip
Seat Arona, 1.0 litrelik benzinli motor seçeneğinin ardından şimdi 
de dizel motor seçeneğine kavuştu. 100 km’de ortalama 4,2 litre 
yakıt tüketen Arona 1.6 TDI 95 HP DSG Style modeli, Türkiye’de 
135.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarla Seat 
yetkili satıcılarında satışa sunuldu.
Arona’nın 1.6 TDI 95 HP’lik otomatik versiyonu Style ve Xcellence 
donanım seviyelerinde sunuluyor.



SUV PEUGEOT 3008
SUV PEUGEOT 2008

SUV PEUGEOT 5008

SUV AİLESİ
YENİ PEUGEOT

HİÇBİR SUV ONLAR KADAR İLERİ GİTMEDİ

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

ÖDÜLLÜ PURETECH BENZİNLİ MOTOR

GRIP CONTROL TEKNOLOJİSİ

PEUGEOT i-COCKPIT®

AKTİF SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Groupe

facebook.com/peugeotturkiyetwitter.com/PeugeotTurkiye instagram.com/peugeotturkiye



Dodge Challenger tam bir 
drag yarışçısı oldu
Dodge Challenger modelinin drag yarışları için hazırlanan versiyonu Amerika’da test edilirken objektiflerimize takıldı.

Dodge Challenger drag 
yarışlarına özel bir versiyona 
kavuştu. Kısa süre önce 
Hellcat versiyonu ile 

performans meraklılarının isteklerine 
cevap veren Dodge’un yeni modeli, 
bu versiyon ile parçalarının yüzde 
75’ini paylaşacak. Ancak bazı 
kısımları ile ondan ayrılmayı da 
bilecek. Buna göre modelde Hellcat 

versiyonunda kullanılan kaput 
kullanılırken gövde kitinde abartılı 
eklentiler olmayacak.

Demon’Dan güçsüz
Aracın motorunun alt yapısının da 

aynı kalması bekleniyor. Ancak güç 
bu versiyonda 707 HP’den 725 HP’ye 
yükselecek. Elbette bu güç Demon 
modelinin 808 HP’sinden bir hayli 

uzak.
Bu versiyonda diğer modellerden 

farklı olarak iç mekanda sürüş modları 
ve drag için bir şalter konulması 
bekleniyor. Bu eklenti ile model 
Avrupalı modelleri andıran bir iç 
mekana kavuşacak.

Şu an için modelin lansman tarihi 
belli değil ancak yılın ikinci yarısında 
modelin yollarda olması bekleniyor.

GÜNCEL  DODGE CHALLENGER & MERCEDES-MAYBACH
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MErCEDEs MAybACh, sUV MoDELi iLE prEMiUM sEGMENtE yENi 
bir soLUk GEtirMEyE hAzırLANıyor.

Daha önce G Serisi’ne özel bir seri geliştirmiş olmasına rağmen 
tamamen sıfırdan tasarlanan yeni Maybach SUV konsepti Çin’de 
tanıtıldı. Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury isimli konsept 
5,26 metre uzunluğu, 2,11 metre genişliği ve 1,764 metre yüksekliğe 
sahip. 
Elektrikli olarak tasarlanan araçta dört adet elektromotor görev 
yapıyor. Her bir tekerlekte bağımsız olarak çalışan elektromotorlar 
değişken dört tekerlekten çekişli bir yapıyı beraberinde getiriyor. Dört 
adet elektromotor toplamda 750 HP üretiyor. Araç zeminine gizlenen 
80 kW kapasiteli yüksek performanslı bataryalar 500 km’nin üzerinde 
bir menzili mümkün kılıyor. 
Maksimum hızı elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılan aracın 
hızlı şarj özelliği kullanım konforunu artırıyor,sadece 5 dakikalık şarj 

ile 100 kilometre ilave menzil elde edilebiliyor. Bataryalar standart 
şarj istasyonunda, geleneksel ev tipi prizde ve daha da konforlu olan 
kablosuz olarak da şarj edilebiliyor. Kablosuz şarj çözümünde elektrik 
enerjisi araç altındaki temassız bir elektromanyetik alan üzerinden 
transfer ediliyor.

Maybach araziye çıkıyor
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MURAT TOSUN’LA
OTOMOTiv GüNdeMi
murat@otostil.com
twitter.com/murattosunn
instagram/muratttosun

YORUM Murat tosun

B
unu uzun zamandır merak 
ediyordum ve bu merakımı siz 
okuyucularımızla paylaştım. 

İster yeni ister ikinci el otomobil 
satın alırken kredi kullanmak için 
hangi bankayı tercih ettiğinizi 
sordum.

Instagram üzerinden bu soruyu 
siz değerli okuyucularımıza ve 
takipçilerimize anket şeklinde 

yönelttim.
Var olun, her zaman olduğu gibi beni yalnız 

bırakmadınız ve yüksek bir katılımla hangi bankayı 
kullanmayı tercih ettiğinizi benimle paylaştınız.

Garanti, Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası arasından 
hangisini kullanarak kredi kullanırsınız dedim. 
Çevremde en çok kullanılan bankalar olduğunu 
gözlemlediğim için bu seçimi yaptım.

Bazı bankalardan otomobil kredisi kullanmak 
otomobilin kendisini satın almaktan daha zor olabiliyor. 
Herhangi bir borcunuz harcınız olması, krediye 
uygun olsanız bile işlemler can sıkabiliyor. Bankada 
geçireceğimiz süre ne kadar azsa, işlemimizi ne kadar 
kolay yapıyorsak o kadar çok tercihimiz o yöne kayıyor.

Sözün özünde bu sorum sadece Instagram hikayeler 

anketinde 12 bin kişiden fazlasına ulaştı.
Yapı ve Kredi Bankası bu anketten 977 oy aldı.
Akbank anketten 1134 oy aldı.
Garanti Bankası’nın aldığı oy 1573 oldu.
İş Bankası ise sizlerden 1673 oy aldı ve benim 

yaptığım bu ankette en çok tercih edilen banka çıktı.
Yani İş Bankası en çok oyu alarak birinci, Garanti 

Bankası 100 oy farkla ikinci, Akbank üçüncü ve Yapı 
Kredi Bankası dördüncü olarak bu anketimi tamamladı.

Ders kitaplarınDa okutulmalı
10 yıl öncesine kadar böyle bir sınıf bile yoktu.
Crossover olarak hayatımıza girmelerinin ardından 

onlara hepimiz SUV demeye başladık. 
Bu akımı Nissan markası Qashqai adını verdiği 

modelle başlattı.
Sonrasında gelen başarılı sonuçlar tüm markaları bu 

sınıfa çekti.
Şimdilerde tüm dengeleri değiştirdiler ve tüm 

dünyada satış rakamları sürekli yükseliyor.
5 yıla kalmaz dünyanın en çok satılan araç sınıfı 

olacaklar gibi görünüyor.
Kompakt SUV ya da Crossover araçların bu çıkışı ders 

kitaplarında okutulmalı. Bu sınıfı yaratanların adını 
tarih yazmalı.
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HANGi 
bANkAdAN kRedi 
kULLANıyORSUNUz?

torpiDo için müzik top5
1. Bazzi mine
2. Camila Cabello never Be the same
3. Drake God’s plan
4. Imagine Dragons Whatever ıt takes
5. No Method let me Go
* Bahar gelince bende de müzik zevki değişti :)



Pick-up dünyasının sınırlarının ötesine hiç kimse geçmemişti. Ta ki o keşfedilene kadar…
Konforuyla zarif, gücüyle agresif. Zıtlıklardan doğan bir başyapıt.

www. turununxornegi.com

Aracın özellikleri, ilandaki görselden farklılık gösterebilir.

Türünün “X” örneği.
Yeni X-Class.

xclass_tr

X-Class Orman 210x297.indd   1 21/02/18   12:05
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Benim neden 
ehliyetim yok?

eliF kAVRAn
BAşkA BiR şeyleR
     elif@stilyayincilik.com
     instagram.com/voswolice

ehliyeti olmayan nadir insanlardan birisi de benim-
dir herhalde. Otomobil dergisinde çalışanlar bilir, 
her hafta farklı farklı araçların deneme sürüşleri 
yapılır, araçlar bazen 1 hafta ofisin önünde durur. 
Hatta şirketin kendi arabaları kapının önünde durur. 
Bu araçları da ihtiyacı olan alır gider. İhtiyacı olup da 
kullanamayan insanlardan birisi de benim işte. Ne-
den kullanamıyorum çünkü kullanmayı bilmiyorum. 
Neden kullanmayı bilmiyorum; çünkü ehliyetim 
yok. Neden ehliyetim yok, işte orasını ben de hala 
çözemedim. Bu kadar araba meraklı çocuk olarak 
yetişip hala ehliyete sahip olmamak beni üzmeye 
başladı. 

Vosvos olarak anılan Beetle modellerinin hasta-
sı olup bir de üstüne koleksiyon yapıp ehliyetimin 
olmaması beni gerçekten üşengeç birisi olarak gös-
teriyor. Hemen “Hayalimdeki Vosvos’uma kavuş-
mam için, önce ehliyete sahip olmalıyım” diyerek en 
kısa zamanda ehliyet kursuna yazılmayı kendime bir 
borç bilirim.

YORUM ELİF KAVRAN

Ç
ocukluğundan beri araba ile oynayan 
biri olarak büyüyen Elif’in hala ehliyeti 
yok…

Çocukken oynadığım tek oyuncaktı 
araba… Halının desenlerinden otopark 
yapmalar, koridor boyunca arabaları 
arka arkaya sıralamalar. Dizlerim yırtı-
lırdı yerde saatlerce araba sürmekten, 
sonra da annemden azar işitirdim... 
Hey gidi o yıllar, özlemle anıyorum. 

Çok iyi hatırlıyorum ilkokul 5. sınıfı bitirince ba-
bamdan karne hediyesi olarak uzaktan kumandalı bir 
araba istemiştim ki bunu zaten sürekli yapıyordum. 
Akşam yatarken masanın üstüne not yazar bırakırdım: 
“Babacım bana gelirken uzaktan kumandalı araba alır 
mısın?”. 

Ama bu sefer ki başkaydı; daha büyük olmalıy-
dı çünkü karne hediyesi olacaktı. O da bana kırmızı 
uzaktan kumandalı bir Jaguar almıştı. Hala saklıyorum 
onu, çünkü aldığım en güzel arabaydı. Ben oynama-
ya kıyamazken kuzenlerimin 
geldiği bir gün, arabamla hava 
atmak istedim. İstemez olaydım! 
Daha alalı birkaç gün olmuştu 
ki, iki kuzenim “ben oynayaca-
ğım” kavgası yaparken arabanın 
antenini kırdılar ve o artık elde 
oynanan arabaya dönüşmüştü. O 
gün çok üzülmüştüm çünkü o en 
sevdiğim arabamdı ve ben eşyala-
rıma değer veren bir çocuktum. 

Şimdiki çocukların ise hiçbir 
şey umurunda değil. Üzülüyorum 
bu duruma. Aslında metaya değer 
vermemeleri güzel ama değer bil-
miyorlar “Ne de olsa yenisi alınır” 
mantığı ile büyüyorlar. Neyse ko-
numuz bu değil. Konumuz benim 
hala ehliyet almamış olmam! 

Gel gör ki 26 yaşıma geldim 
hala bir ehliyete sahip değilim. 
Otomobil dergisinde çalışıp da 
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Yeni Duster’ın ortalama CO2 salımı 115-149 g/km, yakıt tüketimi 4,4-8 lt/100 km aralığındadır. Model üzerindeki aksesuarlar ile satılanlar farklılık 
gösterebilir. Ayrıntılı bilgi Dacia Yetkili Satıcılarında.

Hakkını ver.
dacia.com.tr

Yeni Dacia Duster

YENI DUSTER 21x29.7cm.indd   1 15/03/2018   15:18



Son safkan 
Mitsubishi

Arazi araçlarıyla efsane bir üretici haline gelen Mitsubishi’nin yeni arazi aracı Eclipse Cross, markanın 
fanatiklerinin beklediğine değdiği bir araç olmuş. Yazı: Tolga ÇOLAK

Mitsubishi, ASX ve 
Outlander mo-
dellerinden sonra 
Eclipse Cross 

modeli ile pazardaki boşluğu 
doldurmaya geliyor. Oto-
mobilin tasarımı ilk bakışta 
Outlander’ı biraz andırıyor. 

tek motorla geliyor
Eclipse Cross, 1.5 litrelik 

benzinli motor ile geliyor. 
CVT şanzıman ile kombine 
edilen motorun şanzıman ile 
uyumu başarılı. Sanal oranlı 
8 ileri olan bu şanzımanın 
tek dezavantajı sabit devirde 
gitme kararlılığı. 1.5 tonluk 
gövde ağırlığı başarılı bir 
şekilde taşıyan motorun ara 
hızlanmaları tatmin edici. 
Bodrum’da hem asfalt yolda 
hem de arazi şartlarında 
deneyimleme fırsatı buldu-
ğum model, iki yol şartında 
da başarılı işler çıkartmayı 

başardı. Süspansiyonları ise 
yoldaki kusurları başarılı bir 
şekilde absorbe ediyor. 

iç mekan geniş
Ferah bir kokpite sahip olan 

Eclipse Cross ile dört yetişkin 
rahatlıkla seyahat edebiliyor. 
Ayrıca otomobilin arka kol-
tukları 20 cm öne gelebiliyor. 
Bu da bagaj alanında fazla-
dan 100 litrelik hacme sahip 
olmanızı sağlıyor. Aracın dört 
tekerlekten çekişli versiyonu-
nu kullanırken arazide hiçbir 
sorunla karşılaşmadım. Hem 
bana güven verdi hem de 
sorunsuz ilerledi. Eclipse Cross 
ülkemizde iki ve dört teker-
lekten çekişli olarak alınabili-
yor. Aracın fiyatı 131 bin 900 
TL gibi iddialı bir rakamdan 
başlıyor. Dört tekerlekten 
çekişli ve üst paketli modelin 
fiyatı ise 199 bin 900 TL’ye 
kadar uzanıyor.

Sürüş İzLEnİMİ  Mitsubishi EclipsE cross 
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SONUÇ
Mitsubishi Eclipse cross iddialı 
tasarımıyla da albenisi yüksek 
bir model. Ayrıca performans 
ve yol tutuşu konusunda model 
genlerindeki EVo ruhunu 
kullanıcısına yansıtmayı 
başarıyor ve bu da ona iyi satış 
adetleri olarak geri dönüş 
yapacaktır.

TEKnİK vErİLEr MITSubIShI

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

Motor hacmi 1499 cc

Maksimum güç 163 HP-5500 d/d

Maksimum tork 250 Nm-1800 d/d

son hız 200 km/s

0-100 km/s hızlanma 9.3 sn

tüketim (fab. ver.) 6.2/7.0/8.2 lt/100 km 

FİYAT 175.500 TL



connect degisiyor 21x29,7 cm C.indd   1 19/04/2018   11:20



Yeni Mercedes A Serisi vergi 
dostu motorla geliyor
Yeni Mercedes A Serisi vergi dostu küçük hacimli motorlarla Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. 

Yeni Mercedes A Serisi hiç 
olmadığı kadar iddialı olmak 
için geliyor. Kompakt sınıfın 
en önemli oyuncularından biri 

olmaya hazırlanan araç, vergi dostu 
motor seçenekleri sayesinde ülkemizde 
de gördüğü ilgiyi daha da yukarılara 
taşıyacaktır.

Yeni Mercedes A Serisi tasarım 
konusunda kompakt sınıfta yer alan 
rakiplerinin çoğunluğunun önüne 
zorlanmadan geçiyor. Başardığı en önemli 
iş kaliteli görünmek. Tüm detaylarına 
baktığımız zaman karşımızdan kaliteli 
ve gösterişli bir araç geldiğini anlıyoruz. 
Havalandırma ızgarasının çekici tasarımı 
ile sportif tatlara da sahip. Tampon 
tasarımıysa son dönemlerde gördüğümüz 
en agresif tasarımlardan. Motor kaputu 
biraz daha hareketli olabilirmiş ama belki 
de kalite hissi böyle bir tasarımla bu kadar 
yüksek olmazdı.

Açık bir şekilde ifade edecek olursak 
arka tasarımın daha iddialı bir şekilde 
yenilenmesini bekliyorduk. Öne doğru 
eğimli tasarım yerine son dönemlerde 
kompakt HB araçların tamamında görmeye 
başladığımız düz bir genel hat daha iyi 
olurdu. Kötü mü görünüyor? Elbette hayır. 
Tampon tasarımı ve çift egzoz çıkışı yine de 
dinamik hatlar barındırıyor.

Yeni Mercedes A Serisi iç tasarım 
konusunda yeni tip gösterge paneli ve orta 
konsol ekranı ile herkesi etkiliyor. Gelişen 
teknolojinin en güzel örneklerinden biri. 
Bu tip bir teknolojinin hemen altında üç 
tane daire formlu havalandırma çıkışı 
kullanılmasıysa biraz anlamsız olmuş. 
Yaşam alanında da kalite seviyesi yüksek, 
kullanılan malzemeler oldukça iyi.

Bagaj kompakt sınıf beklentilerini 
zorlanmadan karşılıyor. Kullanışlılık 
konusunda yükleme ağzının geniş ve eşiğin 
tam ayarında olması yüklemelerin çok 

kolay yapılacağının en önemli ispatı.

Kaç para olacaK?
Yeni Mercedes A Serisi kompakt sınıfta 

dengeleri değiştirecek. Bunu ne tasarımına 
ne sunduklarına ne de karakterine bakarak 
söylüyoruz. Vergi dostu motorları onun 
en önemli kozu olacak. A 180 d’nin motor 
kaputunun altında 116 beygir güç ve 260 
Nm tork üreten 1.5 litrelik dizel motor 
yatıyor. A 200’ün motor kaputunun 
altındaysa 1.3 litrelik, silindir kapatma 
yeteneğine de sahip olan 163 beygir güç 
ve 250 Nm tork üreten benzinli ünite 
yatıyor. İki motor seçeneği de 7 ileri oranlı 
otomatik şanzımanla satın alınıyor. Mayıs 
ayının sonlarına doğru Türkiye’de de satışa 
sunulacak olan araç Almanya’da 30 bin 
Euro’dan başlayan bir fiyat etiketine sahip. 
Türkiye fiyatlarının benzinli motor ile 170 
bin, dizel motor ile 180 bin TL’den başlayan 
fiyatlarda olması bekleniyor.

GÜNCEL  MERCEDES A SERİSİ
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Mercedes A Serisi L Sedan 
ile Türkiye’yi hedef aldı
Mercedes A Serisi Sedan tanıtıldı. Pekin Otomobil Fuarı’nda ortaya çıkan model ülkemize de gelecek. 

Mercedes Benz, Türkiye’nin 
en çok otomobil satışı yapan 
markalarından birisi. Mer-
cedes Benz, premium sınıfta 

yer alan bir marka olmasına rağmen 
sürekli olarak listelerin en üst sıralarında 
yer almayı başarıyor. Mercedes Benz son 
olarak yaptığı atakla Türkiye otomo-
tiv pazarını tam hedefine aldı. Pekin 
Otomobil Fuarı’nda markanın kompakt 
sedanı olan Mercedes A Serisi Sedan 
tanıtıldı.

Tasarım konusunda Mercedes A Serisi 
L Sedan dikkat çekme konusunda hiç 
sıkıntı yaşamayacak. Yeni A Serisi’nin 
tüm özelliklerinin kullanıldığı araç, 
büyük bir bagaja sahip olmasına rağ-
men bunu tasarımında son derece iyi bir 
şekilde gizlemiş durumda. Hatta tasarım 
konusunda Mercedes C Serisi Sedan ile 
bile rekabet edebilir, hatta bazı detayları 
ile geçebilir. Sedan otomobil üretme 
konusunda tam bir usta olan Mercedes 
Benz, Mercedes A Serisi L Sedan’da da 
başarılı bir iş ortaya koymuş. Arka tasa-
rımda aracın bütününe uyan bir tasarım 
var ve son derece şık görünüyor.

Mercedes A Serisi L Sedan’da profil 
detaylarında daha üst sınıfa aitmiş gibi 
izlere yer verilmiş. Ona bu açıdan bakıl-
dığı zaman dikkatleri çekme konusunda 
sanıyoruz hiç sıkıntı yaşamayacak. Kalite 

ve lüks konusunda bekleneni rahat 
karşılıyor.

Sedan’ın yaşam alanı beklediğimiz 
gibi A Serisi HB ile son derece benzer. 
Burada da daha üst sınıfa gönderme 
tasarım var. Gösterge paneli ve orta 
konsolun birleştirilen dijital tasarımı son 
derece şık.

Hangi motorla gelecek?
Doğu Avrupa pazarlarında büyük ilgi 

görmesini beklediğimiz Mercedes A Se-
risi L Sedan’ın motor kaputunun altında 
beklentileri zorlanmadan karşılayacak 
motor seçenekleri görev yapıyor. Aracın 
motor kaputunun altında 1,33 litre 4 
silindirli motorun, 136 ve 163 HP güç 
üreten versiyonları görev yapıyor.

Mercedes yönetimi bu aracın Çin pazarı 
için olduğunu söylüyor ama Haziran ayında 
Avrupa pazarları içinde tanıtımının yapıl-
ması kesin gibi görünüyor. Haziran ayının 
sonlarında tanıtımının yapılmasının ar-
dından satışa sunulması planlanıyor. Fiyat 
konusunda elbette kesin bir bilgi yok ama 
motorun getirdiği vergi avantajıyla A Serisi 
HB’den daha ucuz olması bekleniyor.

MERCEDES A SERİSİ L SEDAN   GÜNCEL 
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Yeni Ford Focus Ekim’de 
Türkiye’ye geliyor

GÜNCEL  FORD FOCUS

Ford Focus yenilendi ve tamamen farklı bir kimlikle model Ekim 
ayında hem sedan hem de HB karoserle ülkemizde satışa sunulacak.  

Yazı: Mert DURAN

Ford’un geçtiğimiz aylarda yeni-
lediği Fiesta modelinden sonra 
Focus da Londra’da düzenlenen 
dünya lansmanı ile tanıtıldı. 

Focus ailesinin dördüncü nesil üyesi olan 
otomobilin sedan karoseri ise eş zamanlı 
olarak Çin’de tanıtıldı. 

Yeni Ford Focus firmanın yeni C2 
platformu kullanılarak üretilecek ilk araç 
olacak. Focus’un, önceki nesil Focus’a 
kıyasla süspansiyon sistemindeki bu-
rulma direnci yeni altyapısını katkısıyla 
yüzde 20 iyileştirilirken, süspansiyon 
bağlantı noktalarının sertliği yüzde 50’ye 
kadar arttırılıyor. Böylece daha iyi gövde 

kontrolü için esneklik azaltılıyor. Fo-
cus’un yeni şasi tasarımı ve gelişmiş süs-
pansiyon sistemi 10 milimetre alçaltılmış 
Focus ST-Line’dan, 30 milimetreden 
fazla yükseltilmiş Focus Active’e kadar 
her modelin Focus karakterini sunmak 
amacıyla şekillendirilebilmiş.

Yeni Ford Focus tıpkı Fiesta’da olduğu 
gibi farklı versiyonlarla tüketicilere su-
nulacak. ST-Line, Titanium, Vignale ver-
siyonları ve baz donanım Trend tüketici-
lere sunulacak. ST-Line sportif görünüm 
isteyenler için uygunken, Active model 
yerden yüksek yapısı ve korumalara 
sahip gövdesiyle daha çok hobi amaçlı 

kullanımlar düşünülerek hazırlanmış. 
Vignale versiyonu ise serinin en donanı-
mı ve kaliteli aracı.

Ford Avrupa Tasarım Direktörü Amko 
Leenarts, “Yeni Focus’un, otomobil 
severlerde hayranlık yaratacak ve tutku 
uyandıracak bir ürün olmasını istedik. 
Yeni tasarım felsefemizle, aracın iç ve 
dış tasarımında kullanıcı ve otomobil 
arasındaki ilişkiyi birleştiren, geliştiren 
ve sürdüren unutulmaz etkileşim anları 
yaratmaya odaklanıyoruz” diyerek yeni 
modele oldukça güvendiklerinin altını 
çizdi. 

Yeni Focus’un öncüsüne kıyasla en 
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Ford Focus ST de 
neredeyse hazır 

Focus Sedan 
Çin’de tanıtıldı

FoRD FoCUs’UN LANsMANı EsNAsıNDA FoCUs sT 
MoDELiNiN pisT TEsTLERi DEvAM EDiYoRDU. 

Ford’un her ne kadar gövde detaylarını gizlemeye çalışmış olsa da 
yeni Focus ST modelinde kullanılan rüzgarlığın ST Line donanımda 
bulunan parçadan daha büyük ve belirgin olduğu net bir şekilde 
görünüyor. Ayrıca otomobilde bulunan 18 inç boyutlu jantlar da 
dikkat çeken diğer detaylar arasında yer alıyor.
Yeni Focus ST modelinin teknik özellikleri ile ilgili henüz marka 
tarafından bir bilgi paylaşılmadı. Fakat diğer modellerinde de daha 
önce yer verdiği 1.5 litrelik turboşarjlı motoruna bu modelde de yer 
alması ve 260 HP güç üretmesi bekleniyor. 

Avrupa için ikincil öneme sahip sedan karoser ülkemizde ise yine 
en çok tercih edilecek kasa tipi olacaktır. Ford Türkiye bu aracı 
HB modelle eş zamanlı olarak satışa sunacak. Çin’de tanıtılan 
aracın ön tasarımı diğer karoserle aynı iken, arka tasarım yerini 
aldığı modele göre daha cesur hatlardan oluşuyor. Özellikle geniş 
stopların yapısı farlarla bütünlük sağlamış. Kendinden spoylere 
sahip bagaj kapağı sportif tasarımı desteklerken aracın Amerikan 
modellerini andıran bir tasarıma kavuşmasını sağlamış.

önemli gelişmesi artırılan otonom sürüş özellikle-
ri olarak belirtiliyor. Bu nesilde Ford Co-Pilot360 
Yarı Otonom Sürüş Destek teknolojileri sürüşü ve 
park etmeyi geliştirmek ve sürüş deneyimini daha 
konforlu, daha az yorucu ve daha güvenli hale ge-
tirmek için tasarlanmış. Araçta trafik levhası tanıma 
sistemi, şerit hizalama sistemi, adaptif hız kontrol, 
otomatik park sistemi, paralel çıkış yardımı, Yaya 
ve Bisiklet Algılama Özellikli Çarpışma Önleme 
Yardımcısı, Acil Durum Manevra Destek Sistemi, Gi-
rilmez yol uyarısı gibi pek çok aktif ve pasif güvenlik 
elemanı sunulacak. 

Motor seçenekleri zengin
Yeni Focus, dört farklı motor seçeneği ile satışa 

sunulacak. 1.0 EcoBoost motor; 85 HP, 100 HP ve 
125 HP olmak üzere üç farklı güç seçeneğine sahip. 
8 ileri otomatik şanzıman seçeneğini sadece 125 
HP’lik modelde sunacak olan marka, bu motor için 
6 ileri manuel şanzıman seçeneğini standart olarak 
sunmaya devam ediyor. 

Diğer benzinli motor seçeneği olan 1.5 EcoBoost 
motor seçeneği ise 150 HP ve 182 HP’lik iki farklı 
seçeneğe sahip olacak. 150 HP’lik olan model oto-
matik şanzıman ile kombine edilirken, 182 HP’lik 
versiyon manuel şanzıman ile kombine edilmiş.

Dizel motor seçeneklerine geçtiğimizde burada 
da iki farklı hacim alternatifi mevcut. 1.5 litrelik 
EcoBlue motor 95 ve 120 HP’lik motor seçenekle-
rine sahip olacak. 2.0 litrelik dizel motor ise 150 HP 
güç ve 370 Nm tork üretiyor.

Yeni Focus’un FiYatı ne olur?
Londra’da HB ve SW, Çin’de ise sedan karoser 

seçenekleri tanıtılan otomobilin, Almanya’daki 
başlangıç fiyatı 15.990 Euro olarak açıklandı. Bu da 
güncel modelle arasında bin Euro olduğu anlamına 
geliyor. Buradan hareketle yeni neslin satış fiyatının 
güncel modelden ortalama 10 bin TL daha yüksek 
olması bekleniyor. 

Ekim ayının başında bayilerde olması planlanan 
yeni Ford Focus ilk etapta sedan ve HB karoserlerle 
ithal edilecek. Lüks versiyon Vignale sipariş üzerine 
ithal edilecekken, Active modelinin de ithal edile-
ceği açıklandı. Station Wagon versiyon ise talebin az 
olmasından ötürü sınırlı sayıda ithal edilecek. 
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Kalabalık aileler 
için sorun çözücü

Volkswagen 
ailesinin kompakt 
SUV modeli 
Tiguan, Allspace 

modeli ile kalabalık ailelere 
hitap eder hale geldi. 7 
kişilik olarak satın alınabilen 
versiyon normal Tiguan 
modelinden, 215 mm daha 
uzun ve 28 mm daha yüksek 
bir gövdeye sahip. Durum 
böyle olunca iç mekanda 
da standart Tiguan’dan 
daha geniş bir yaşam alanı 
sunuluyor. 

Tiguan Allspace’in kokpiti 
daha önce Volkswagen 
markalı bir otomobil 
kullandıysanız size oldukça 
tanıdık gelecek. Daha önce 
Golf ve Arteon modellerinde 

de gördüğümüz konsol 
tasarımı bu otomobilde de 
mevcut. Kontrollere ulaşması 
rahat ve multimedya 
sistemi günümüz bağlantı 
standartlarını karşılamayı 
başarıyor. Otomobilin 
iç mekanında kullanılan 
döşemelerin rengi koyu 
renkte tercih edilmiş. Bu 
da bir süre sonra içeride 
oturanlar için kasvetli bir 
hava algısının oluşmasına 
neden oluyor. Cam tavan 
özelliği bulunmamasına 
rağmen sunroof’un 
bulunduğu otomobilde 
yeterli baş mesafesi mevcut. 
Ayrıca 2. sırada yer alan 
koltukları 3. sıra koltukları 
açmak için ileriye aldığınızda 

KalabalıK seyahat edenler, 7 KişiliK tıguan 
allspace ile Kısıtlı yer sorununu yaşamaK 
nedir bilmeden yolculuK yapabiliyor.  
yazı: tolga ÇolaK fotoğraf: özgür KaraKaya

test  Volkswagen Tiguan allspace 

uzun boylu (ortalama 
185 cm) insanlar için 
yeterli diz mesafesine 
sahip olabiliyorsunuz. 
7 kişilik modeli satın 
alındığı zaman bile 700 
lt’lik bagaj hacmi sunan 
otomobil, standart Tiguan 
modelinde 84 litre daha 
büyük bir yükleme 
alanına sahip.

İkİ seçeneğİ var
Tiguan Allspace modelinin 

kaputunun altında 1.4 
litrelik TSI motor yer alıyor. 
150 HP güç ve 250 Nm 
tork üreten motor, 6 ileri 
DSG şanzıman ile kombine 
edilmiş. Şanzımanın motor 
ile uyumu başarılı. Vites 
geçişlerini sarsıntısız ve seri 
bir şekilde gerçekleştiren 
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şanzıman, konforlu bir 
şekilde seyahat etmenizi 
sağlıyor. Otomobilin 
süspansiyonları ise yoldaki 
kusurları makul bir 
şekilde emmeyi başarıyor. 
Kasislerin üzerinden hızlı 
geçseniz bile iç mekanda 
çok fazla sarsılmıyorsunuz. 
Ayrıca yol tutuşu da 1630 
kg’lık gövde ağırlığına 
göre başarılı. Hızlı girilen 
virajlarda süspansiyon 
sistemi otomobilin gövde 
ağırlığını kontrollü bir 
şekilde taşımayı başarıyor.

Dizel motor isteyenlere 
ise VW, 2.0 litrelik TDI 
güç ünitesini sunuyor. Bu 
motor satın alındığında 
aynı zamanda dört 
tekerlekten çekiş sistemine 
de kavuşuyorsunuz. Ancak 

elbette aracın fiyatı da 
artıyor. Buna karşılık dizel 
motorun ürettiği güç de 
benzinli kardeşi gibi 150 
HP iken, torku 340 Nm’ye 
yükseliyor. 

Test ettiğim süre 
boyunca Tiguan, kullanım 
kolaylığı ve konforu ile tüm 
beklentilerimi karşılamayı 
başardı. Aracın yerden 
yüksek yapısına rağmen 
yola sağlam basan karakteri 
de ona duyduğum güvenin 
artmasına neden oldu.

Ülkemizde 210.100 
TL’den başlayan satış 
fiyatına sahip olan Tiguan 
Allspace modeli, tercih 
ettiğiniz donanım seviyesine 
bağlı olarak dört tekerlekten 
çekiş versiyonunda 331.100 
TL’ye kadar çıkabiliyor.

SONUÇ
kalabalık bir aileye 
sahipseniz ve konforlu bir 
otomobil istiyorsanız Tiguan 
ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. 
ayrıca 1.4 litrelik Tsi 
motor şehir içi ve şehir 
dışı kullanımlar için yeterli 
performansa sahip.

otostil test Verileri
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.6
0-400 m (sn) 16.7
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) 8.2
Menzil (km) 707

teKniK Veriler VW tıguan allspace

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 9.5 sn

Şanzıman 6 ileri DSG

aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Disk/ disk

lastikler 215/65 R17

Depo kapasitesi 58 lt

Bagaj hacmi 700 lt

ağırlık 1630 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.8/6.5/7.7 lt/100 km 

uzunluk 4701 mm

genişlik 1839 mm

Yükseklik 1674 mm

aks mesafesi 2787 mm

fiyat 214.300 tl
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Konforuyla lider olacak
TesT  Dacia Duster eDc 

Ülkemizde bir çok insanın 
yakından tanıdığı Dacia, 
ürettiği uygun fiyatlı oto-
mobilleri ile dikkat çekiyor. 

SUV segmentinde yer alan temsil-
cilerinden Duster ailesi ise kısa bir 
süre önce yenilendi. Dört tekerlekten 
çekiş ve önden çekiş olmak üzere 
iki farklı seçenek ile satışa sunulan 
modelin önden çekişli olan versiyonu 
test konuğumuz. 

Türkiye’deki lansmanında kısa bir 
süre deneyimleme fırsatı bulduğum 
otomobili şimdi de sizler için İstan-
bul şartlarında kullandım. Kullan-
dığım süre boyunca önceki nesil ile 
arasındaki gelişmeleri ise rahatlıkla 
fark edebilmek mümkün. Özellikle 
otomobilin ses yalıtımı yüksek oran-
da iyileştirilmiş. Ön camı bir miktar 
ileri alınan ve camın eğimi arttırılan 
otomobilde rüzgar sesi büyük oranla 
azaltılmış. Yeni Duster’ın yalıtımın-
daki gelişmeler sadece bununla sınırlı 
değil. Cam, metal ve yalıtım malze-
melerinin kalınlığı da arttırılmış. 

Otomobilin kokpitinde de yeni-
likler mevcut. Ön konsolda bulunan 
multimedya sistemi 74 mm yukarı 
taşınmış. Bu da otomobili kullanır-
ken multimedya ekranını daha rahat 
kontrol etmenizi ve vites değişti-
rirken elinizin çarpmasını engelli-
yor. Ön konsoldaki bu multimedya 
sistemi yeni özelliklere de sahip. 
Otomobilin etrafında bulunan kame-

ralar yardımıyla park manevralarında 
veya dar alanlarda size 360 derecelik 
çevre görüş açısı sunabiliyor. Ayrıca, 
USB, Bluetooth ve AUX gibi bağlantı 
seçenekleri de mevcut.  

Duster’ın önden çekişli modeli 30 
derecelik yaklaşma ve 34 derecelik 
uzaklaşma açısına sahip. Dört te-
kerlekten çekişli modelde de benzer 
açılar söz konusu. Vitesin hemen 
arkasında bozuk paraların sığabile-
ceği büyüklükte yuvarlak bir alan 
mevcut. Bu alandan dört tekerlekten 
çekiş özelliğine sahip olan versiyonda 
çekiş kontrolünü gerçekleştirebili-
yorsunuz.

Duster ülkemizde iki farklı 
benzinli ve dizel motor seçe-
nekleri ile satışa sunulu-
yor. Dizel motorlar 1.5 
litrelik hacme sahip 
90 HP güç ve 110 HP 
güç üretecek şekilde 
tasarlanmış. Ben-
zinli motorların ise 
1.6 litrelik 115 HP 
güç üreten ve 1.2 
litrelik 125 HP güç 
üreten versiyon-
ları mevcut.

Ülkemizde 
baz donanımlı 
Duster modeli 
73.400 TL’den 
satışa sunulu-
yor. Prestige ve 
Confort olmak 
üzere iki farklı 
donanım seviyesi ile 
satın alınabilen otomo-
bilden dört tekerlekten çekiş sistemli 
Prestige donanımlı Duster 108.650 
TL’lik fiyata sahip. Önceki nesil ile 
aralarında ortalama 7000 TL fark 
bulunan modelin ülkemizde oldukça 
ilgi göreceğini söylemek mümkün. 

Dacia Duster eski neslinde de satış adetlerinde zirvede yer alıyordu. Aracın artan konfor 
özellikleri sayesinde yeni neslin yine zirvede yer alması kimse için sürpriz olmayacaktır. 

Yazı: Tolga ÇOLAK Foto Özgür KARAKAYA 



SONUÇ
Dacia Duster sahip olduğu yeni 
teknolojileri rakiplerine yaklaşmayı 
başarmış. uygun fiyatı ve düşük yakıt 
tüketimi ile uygun fiyatlı suV almak 
isteyenler için makul bir tercih. Üstelik 
modelin artık konfor seviyesi de bir 
hayli yükselmiş.

OTOsTiL TesT VeRiLeRi
0-100 km/s hızlanma (sn) 12.2
0-400 m (sn) 21.4
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) 5.6 
Menzil (km) 893

TeKniK VeRiLeR DAcIA DusTeR eDc

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

Yerleşim Önde enlemesine

supap/eksantrik sayısı 8/1

Motor hacmi 1461 cc

Maksimum güç 110 HP-4000 d/d

Maksimum tork  250 Nm-1750 - 3000 d/d

son hız 171 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.9 sn

Şanzıman 6 ileri EDC

aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Disk/ kampana

Lastikler 215/65 R16

Depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 445 lt

ağırlık 1366 kg

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

uzunluk 4341 mm

Genişlik 1804 mm

Yükseklik 1693 mm

aks mesafesi 2674 mm

FiYAT 97.650 TL
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Ibiza 1.0 litrelik motorunun performansı ile gündelik kullanımlarda kullanıcısını tatmin 
etmekle kalmıyor ekonomik olmayı da başarıyor. 

Yazı: Tolga ÇOLAK Fotoğraf: Özgür KArAKAYA

Küçük 
kalbi sizi 

yanıltmasın

KArŞILAŞTIrMA  SEAT IBIZA & VW POLO & RENAULT CLIO & FORD FIESTA& PEUGEOT 208
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Yenilenen Seat Ibiza, artık daha 
modern bir görünüme sahip. 
Önceki nesli makyaj izleri 
taşırken yeni Ibiza, kendi ta-

sarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. Ta-
sarımından kısaca bahsedecek olursak, 
ön tarafında bulunan yeni LED farların, 
kaputun üzerindeki çizgilerin ve ön 
tampon tasarımının otomobile sportif 
bir görünüm kazandırdığını söyleye-
biliriz. Arka tarafında da bu sportiflik 
algısı devam ediyor. Ön çamurluk 
hizasından başlayan ve arka tarafa 
kadar uzanan iki parçalı omuz çizgisi de 
sportif detaylar arasında yer alıyor.

Ibiza genel anlamda başarılı bir 
otomobil. Sahip olduğu fiyatı 
ve sunduğu imkanlar göz 
önüne alındığında fi-
yat-performans oranı 
yüksek bir model 
olarak karşımıza 
çıkıyor.

Modern iç Mekan
Ibiza’nın kokpitine geçtiğimizde 

modern bir kokpit bizi karşılıyor. Ön 
konsolu zevkinize veya satın aldığınız 
otomobilin rengine göre özelleştirebil-
mek mümkün. 

FR donanım ile gelen test otomo-
bilimizde yanal destekleri başarılı 
koltuklar yer alıyordu. Bu koltuklar sizi 
güzel bir şekilde kavrıyor ve çok fazla 
hareket etmemenize yardımcı oluyor. 
Otomobilin ses yalıtımı da önceki nesle 
göre arttırılmış. Yol ve rüzgar gürültü-
sünü kabine makul miktarda aktaran 
otomobilde sessiz bir şekilde seyahat 
edebilmek mümkün. İç mekanda oto-

mobili kullanırken yan aynaların 
küçüklüğüne alışması biraz 

zaman alıyor. Görüş açı-
ları çok fazla olmayan 

aynalar ilk etapta 
sizi bir miktar 
zorlayabilir.  

3 silindirli Motor ateşli
Ibiza’nın kaputunun altında 1.0 litrelik 

3 silindirli turbo benzinli bir motor yer 
alıyor. 7 ileri DSG şanzıman ile kombine 
edilen motorun vites geçişleri hızlı ve 
sarsıntısız. Gaz pedalına bastığınızda size 
istediğiniz tepkiyi veriyor. Ayrıca ilk kul-
landığınızda sanki 1.0 litrelik bir otomobil 
değil de 1.4 litrelik modelini kullanıyor-
muşsunuz gibi hissediyorsunuz.

Yakıt tüketimi verilerinde gerçekçi 
davranan Seat, fabrika verilerine yakın 
bir tüketim ile seyahat olanağı sunuyor. 
Otomobilin bagaj hacmi ise B segment 
hatchback otomobillerden beklenildiği se-
viyelerde. Küçük hacimli motor gözünüzü 
korkutmasın. Yeterli performansa sahip 
olan Ibiza 1.0 il  ortalama dört kişi rahat-
lıkla seyahat edebilir. Yol tutuş tarafında da 
geliştirilen otomobil, hızlı girilen virajlarda 
daha dengeli bir gövde yapısına sahip. Ön-
ceki nesillerde olduğu gibi arkadan kayma 
oranı ciddi oranda azaltılmış. 

SONUÇ
Seat Ibiza zaten iyi bir otomobildi. 
Yenilenmesiyle daha da iyi olmuş. 
1.0 litrelik motorun DSG şanzımanla 
uyumu sayesinde kullanım keyfinin 
artması tüketicilerin bu modele tale-
bini artıracaktır. Üstelik modelin satış 
fiyatı da el yakmıyor. 

OTOsTiL TesT VeriLeri
0-100 km/s hızlanma (sn) 9.6
0-400 m (sn) 17.7
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.1
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.3
Gürültü 100 km/s (dB) 66 
Test tüketimi (lt/100 km) 6.2
Menzil (km) 645

TeKniK VeriLer seAT IbIzA 1.0 Fr

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 12/2

Motor hacmi 999 cc

Maksimum güç 115 HP-5000 d/d

Maksimum tork 200 Nm-1500 d/d

Son hız 193 km/s

0-100 km/s hızlanma 9.5 sn

Şanzıman 7 ileri DSG

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Disk/ disk

Lastikler 215/45 R17

Depo kapasitesi 40 lt

Bagaj hacmi 355 lt

Ağırlık 1089 kg

Tüketim (fab. ver.) 4.2/4.7/5.6 lt/100 km 

Uzunluk 4059 mm

Genişlik 1780 mm

Yükseklik 1444 mm

Aks mesafesi 2564 mm

FiYAT 86.800 TL

KArŞILAŞTIrMA  SEAT IBIZA & VW POLO & RENAULT CLIO & FORD FIESTA& PEUGEOT 208
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KArŞILAŞTIrMA  SEAT IBIZA & VW POLO & RENAULT CLIO & FORD FIESTA& PEUGEOT 208

Beklentilerin üzerinde

İdeal formül olabilir

Volkswagen Polo 1.0 TSI

Renault Clio 1.2

Geçtiğimiz aylarda yenilenen Volkswagen 
Polo, yenilenen tasarımı ve büyüyen boyutları 
kullanıcılarına daha fazla özellik sunuyor. Önceki 
nesilden hemen hemen 5 cm daha büyük olan 
yeni neslin bu farklılığı iç mekanda da rahatlıkla 
fark edilebiliyor. Önceki nesilde iki yetişkin ön 
koltukta birbirine yakın bir şekilde 
otururken yeni nesilde daha rahat 
ve ferah bir şekilde seyahat 
edebiliyorlar. Yeni Polo’daki 
1.0 litrelik TSI motor, 95 
HP güç ve 175 Nm tork 
üretebiliyor. 7 ileri DSG 
şanzıman ile kombine edilen 
motorun, performansı tatmin 
edici. Fiyat:76.300 tl

Renault, Clio ailesinin dördüncü neslini 
geçtiğimiz yıl yeniledi. Yenilenen Clio’nun 
tasarımında büyük değişiklikler yapılmazken ona 
teknolojik yeni yetenekler kazandırdı. Kompakt 
sınıf hatchback otomobiller arasında ülkemizde de 
yoğun ilgi gören otomobil, 2 farklı motor seçeneği 
ile satışa sunuluyor. 1.2 litrelik benzinli motorun 

EDC şanzımanlı versiyonu 
120 HP güç ve 205 Nm 

tork üretebiliyor. Dört 
yetişkinin rahatlıkla 
seyahat edebildiği 
otomobilde, 300 
litre bagaj hacmi 
bulunuyor.

Fiyat: 69.050 tl

bOYuTLArI ArTAn Yeni POLO, ArTIK 
üsT sInIFTAKi KArdeŞLerine gÖz 

KIrPIYOr Ve PAzArdAKi rAKiPLerini 
zOrLuYOr.

CLIO, düŞüK YAKIT TüKeTiMi Ve 
KuLLAnIŞLILIğI iLe KüÇüK sInIFTA 
en ÇOK TerCih ediLen MOdeLLer 

ArAsIndA Yer ALIYOr.  
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KArŞILAŞTIrMA  SEAT IBIZA & VW POLO & RENAULT CLIO & FORD FIESTA& PEUGEOT 208

Küçük aslan iddialı

Kararlı ve istikrarlı

Peugeot 208 1.2 PureTech

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost

Peugeot 208, sportif görünümü ile dikkat 
çeken bir model. Kullanışlılık odaklı kokpiti 
oldukça sade. İhtiyacınız olan kontroller 
elinizin hemen altında yer alıyor. 1.2 litrelik 
3 silindirli motor, 110 HP güç ve 205 Nm 
tork üretiyor. Hafif gövdesini rahatlıkla 
taşıyan motor, 3 silindirli yapısı 
ile yakıt tasarrufu sağlıyor. 
Süspansiyonları yoldaki 
kusurları kabine makul 
miktarda aktarıyor. 
Ayrıca 285 litrelik 
bagaj hacmi bulunan 
otomobille dört kişi 
seyahat edebiliyor.

Fiyat: 79.000 tl

Giderek büyüyen B segment otomobil furyasına 
Fiesta da katıldı. Yenilenen Fiesta, önceki nesle 
göre daha yuvarlak hatlara sahip. 1.0 litrelik 
EcoBoost motorun bulunduğu otomobilde 
6 kademeli otomatik şanzıman yer alıyor. 
Şanzımanın motor ile uyumu başarılı. Vites 
geçişleri net ve sarsıntısız. Ford Sync3 multimedya 

sistemi bulunan otomobil 
günümüz bağlantı ihtiyaçlarını 

karşılamayı başarıyor. Ayrıca 
dört yetişkinin rahatlıkla 
seyahat edebildiği 
otomobilde rakiplerinde 
bir miktar daha küçük 
(292 litrelik) bagaj hacmi 

mevcut. Fiyat: 72.000 tl

AiLenin en KüÇüK üYesi FAKAT 
bOYuTLArI sizi ALdATMAsIn, OnA 

VeriLen gÖreVi bAŞArILI bir 
ŞeKiLde Yerine geTiriYOr.  

FOrd AiLesinin en KüÇüK 
üYeLerinden FIesTA, Yeni 

gÖrünTüsü iLe genÇLerin Ve genÇ 
KALAnLArIn beğenisini KAzAnIYOr.
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Toyota Hilux 3 yeni 
versiyonla gelecek

GÜNCEL  TOYOTA HILUX

Ülkemizin de en çok tercih edilen pick-up modellerinden olan Toyota Hilux, 3 yeni versiyona kavuştu. Bu 
üç modelin hitap ettiği kitle ise birbirinden tamamen farklı.

Rugged, Rugged X ve Rouge 
isimlerine sahip 3 model dış 
görünüşleriyle birbirlerinden 
ayrılıyor. Rouge versiyonu 

daha çok cadde kullanımları göz 
önüne alınarak abartıdan uzak hatlara 
sahipken diğer iki model zorlu off-
road parkurlarında bile sorunsuz 
ilerleyecek gibi görünüyor.

Şimdilik Avustralya’da satışa 
sunulan bu üç versiyonun diğer 
pazarlarda da satışa sunulacağı 
belirtiliyor. Yapılan açıklamada, 
Toyota Hilux müşterilerinin gövde 
eklentileri ve aksesuarlar için ilave 
ödeme yapmaktan çekinmedikleri 
ve bunu hep yan sanayi ürünlerle 
gerçekleştirdiklerini gördüklerini 
söyleyen Toyota yetkilileri, 
şimdi ise bu gövde kiti ve ilave 
aksesuarları Toyota güvencesiyle 
tüketicilere sunduklarını 

belirttiler.
Ortalama bir Hilux müşterisi 

aksesuarlar için Avustralya’da 2 bin 
dolar harcıyormuş. Bu versiyonların 
fiyat farkı da bu seviyede tutulmuş.

3 versiyon içinde en çok dikkat 
çeken kuşkusuz safkan arazi aracı 

görünümüne sahip olan Rugged X. 
Önde şnorkel, darbelere dayanıklı 
tampon, yeni jantlar, çeki demiri, 
gövdeyi saran plastik korumalar gibi 
ilave parçaları içeren bir gövde kitine 
sahip olan aracın iç mekanı ise standart 
halde bırakılmış.

Araçların motorları ise 
ülkemizde de gördüğümüz 2.5 
litrelik turbo dizel üniteden 
oluşuyor. Manuel veya otomatik 
vitesle alınabilen bu üç versiyonda 
da 4×4 çekiş sistemi standart 
olarak sunuluyor.

Yeni ToYoTa HIlux ne 
zaman saTIlacak?

Bu modeli global hale 
getireceklerini açıklayan Toyota 
yetkileri, diğer ülkelerdeki satış 
zamanı konusunda ise net bir 
takvime sahip değil.
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Yeni Skoda Kamiq önce Çin’e 
sonra Avrupa’ya gelecek

SKODA KAMIQ  GÜNCEL 

Skoda arazi araçlarının sayısını artırıyor. Kamiq isimli SUV, Pekin Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı.

Karoq ve Kodiaq ile 
yakaladığı ivmeyi 
devam ettirmek 
isteyen Skoda, 

şimdi de ürün gamına Kamiq 
isimli yeni bir model ekledi. 
Pekin’de tanıtılan yeni arazi 
aracı küçük boyutlarda 
olacak. Karoq ile Kodiaq 
modellerinin tasarım öğeleri 
ile şekillendirilen Kamiq, 
ilk olarak Çin’de daha sonra 
ise Avrupa’da tüketicilerle 
buluşacak. 

Toplam uzunluğu 4390 
mm olan aracın genişliği 
1781, yüksekliği ise 1593 
mm olarak açıklandı. 2610 

mm’lik dingil mesafesine 
sahip olan Kamiq 1.5 litrelik 
turbo benzinli motorla 
donatılmış.

150 HP güç ve 150 
Nm tork üreten bu motor 
otomatik vitesle yola 
aktarılıyor.

Aracın dış tasarımında 
özellikle Kodiaq modeli 
gibi heybetli bir yapıya yer 
verilmiş. Far ve sis farlarının 
tasarımında hem Karoq hem 
de Kodiaq modellerinden 
izler görmek mümkün. 
Arkaya doğru düz bir hatta 
devam eden omuz çizgisi 
sayesinde güçlü görünümün 

devam ettiği otomobilde 
çamurluk yapısı da diğer 
iki kardeşle benzer hatlara 
sahip.

Yeni modelin diğer iki 
modele kıyasla fiyatının 
oldukça düşük tutulacağı 
belirtiliyor. Eğer planlarda 
bir değişiklik olmazsa Çin’de 
bu model 14 bin Dolar 
bedelle alınabilecek. Bu 
sayede de hem bu modelin 
hem de Skoda SUV ailesinin 
yüksek satış adetlerine 
ulaşılması hedefleniyor. 
Aracın maliyetlerini 
düşürmek için de VW’nin 
en çok kullanılan MQB 

platformu değil, PQ25 
altyapısı kullanılacak. Bu 
altyapı Rapid modelinde de 
görev yapıyor.

Aslında boyut itibariyle 
çok büyük olmasa da Kamiq, 
çizgileri ile olduğundan daha 
büyük algılanıyor.

Aracın iç mekanında 
dokunmatik ve 1280×720 
çözünürlüğe sahip 
multimedya ekranı, Apple 
CarPlay ve MirrorLink 
uyumlu altyapı standart 
olarak sunulacak.

Aracın Avrupa versiyonu 
ise Çin’deki fuardan kısa bir 
süre sonra satışa sunulacak.



En güçlü Amarok kaç 
paradan satılacak?
Volkswagen Amarok’un en güçlü versiyonu için siparişler alınmaya başlandı. 
Model kısa süre sonra yollarda olacak.

VW Amarok yeni V6 dizel motora 
kavuştu. Bu motorun en önemli 
avantajı sahip olduğu yüksek güçle 
sınıfının en güçlülerinden biri olması. 

Yeni V6 motor Amarok’a 258 HP sağlarken, 
overboost ile anlık olarak güç 272 HP’ye kadar 

çıkabiliyor. 580 Nm’ye yükselen tork ise 1400-
3000 d/d aralığında üretiliyor. Sürekli dört 
tekerlekten çekişli olarak alınabilen Amarok V6, 
pazarlara göre farklı isimlerle anılacak. Ancak 
aracın Avrupa’da Aventura ismiyle satılması ön 
görülüyor.
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GÜNCEL  VW AMAROK & ATLAS TANOAK

KAç pArA 
oLACAK?
Haziran ortasında 
bayilerde olacağı 
açıklanan yeni 
V6 motorlu 
Amarok’un fiyatı 
ise Almanya’da 
vergisiz 43 bin 
180 Euro olarak 
açıklandı. Buradan 
hareketle modelin 
ülkemizdeki satış 
fiyatının ise 270 bin 
TL civarında olması 
bekleniyor.

Amarok’un yerini Atlas Tanoak mı alıyor?
Volkswagen yönetimi tarafın-
dan yapılan açıklamada son 
yıllarda Amerikan otomobil 
tutkunları daha fazla SUV 
model satın almaya başlamış 
olabilirler ama Amerikalıların 
kamyonetlerine olan sevgisi 
asla bitmeyecek deniyor. Ne 
diyelim sonuna kadar haklılar. 
Bu arada Volkswagen satışları 
Amerika pazarında sadece 
şubat ayında yüzde 6 arttığı da 
açıklanan bilgiler arasında. Yani 
Amerika ve Volkswagen arasın-
da barış sağlanmış görünüyor. 

Yüzünde de ışık şovu yapılması 
bu aracın geçmişten gelen 
pickup genlerine bağlı olduğunu 
ama geleceği de bünyesinde 
barındırdığını gösteriyor. Sis 
farlarının dikkat çekici tasarımı 
ve tampon altı korumanın 
bütünlüğü de zorlanmadan 
beğeni kazanacaktır. Yaşam 
alanı tasarım açısından şimdilik 
radikal bir değişiklik yok ama 
konsept model yerine üretime 
geçildiğinde bizleri önemli 
sürprizlerin beklediği de gelen 
haberler arasında.



w w w.otos t i l .co m OTO STİL MAYIS 2018    33

Yeni ToYoTa Corolla 
önümüzdeki yıl yollarda
2020 model olarak önümüzdeki yıl satışa çıkacak Yeni Toyota Corolla’yı Amerika’da yakaladık.

Önümüzdeki yıl 2020 model 
olarak satışa sunulacak olan 
Yeni Toyota Corolla firmanın 

TNGA platformunda yükselecek. Bu 
altyapı Prius ve Camry modellerinde de 
kullanılıyor.

Yeni Corolla’nın tasarımında 
kısa süre önce tanıtılan Auris ile 
benzerlikler göreceğiz. Özellikle ön 
kısmın iki modelde ortak olması kimse 
için sürpriz olmayacaktır. Arkada ise 
Camry modelini andıran bir tasarım biz 
bekliyor.

Aracın iç mekanında ise kalitenin 
artırılacağı söyleniyor. Özellikle 
multimedya sistemi ve düğmelerde 
değişikliğe gidilecek. 8 inçlik 
dokunmatik ekranın kullanılacağı orta 
konsolda akıllı telefonlarla uyumlu 
altyapı olacak. Araçta Amerika’da 
internet bağlantısı da olacak.

Avrupa versiyonu ise Amerika 
versiyonundan biraz farklı olacak. Bu 
farkların başında da motorlar gelecek. 
2.0 litrelik Amerikan motor seçeneği 
Avrupa’da 1.6 litrelik motora yerini 

bırakacak. Amerika’daki otomatik 
şanzımanla Avrupa’daki şanzıman da 
farklı olacak.

Yeni Corolla nerede 
üretileCek?

Yeni Corolla ilk etapta Meksika’da 
üretilecek. Ancak daha sonra üretim 
Amerika Mississippi ve Alabama’daki 
yeni bir tesiste devam edecek. Mazda 
ayrıca yeni Alabama tesisindeki 
kapasiteyi Corolla üretimi için Toyota 
ile paylaşacak.

TOYOTA COROLLA   GÜNCEL 
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Opel MOkka X 
önümüzdeki yıl yenileniyor

GÜNCEL  OPEL MOKKA X

Yeni Opel Mokka X 2019 yılında geliyor. Tasarımı baştan sona değişti. Yeni Opel Mokka X ilk kez otostil’de.

Opel’in en çok güvendiği 
modellerden olan Mokka 
X, önümüzdeki yıl komple 
yenileniyor. Yeni Mokka 

X, ağabeyi Grandland X’i andıran bir 
tasarıma kavuşacak.

Yeni Mokka X’in dış tasarımında 
yeni sis farları en önemli değişikliği 
oluşturuyor. Aracın ızgarası da 
değiştirilirken farları da değişimden 
etkilenecek.

Aracın profilinde en önemli 
farklılıklar ise arka kısma 
doğru olacak ve kalın C sütunu 
kullanılmaya başlanacak. Arkada 
ise Grandland X ile benzer 
stopların kullanılması bekleniyor. 
Automedia’nın bu özel çizimine göre 
aracın arkası oldukça sade tutulacak 
ve arkada Mokka X logosu dışında 
belirgin bir detay olmayacak.

İki renkli gövde sayesinde 
yine sportif bir görünüm elde 

edilecekken, kişiselleştirme 
seçeneğinin çok fazla olması 
beklenmiyor.

PSA Grubu’na katılmasıyla 
motorlarında değişikliklerin 
yaşanmaya başlandığı Opel’de, 

Mokka X’in yeni neslinde de Peugeot 
raflarından alınan 1.2 litrelik turbo 
benzinli motorun yoğun olarak 
kullanılacağı belirtiliyor. EAT6 tam 
otomatik şanzıman da tüketicilere 
sunulacak.

Yeni Opel Mokka X otostil farkıyla ilk kez bizde
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Opel Monza arazi aracı 
olarak geri dönüyor
Opel SUV ailesi Monza X ile genişleyecek. Aracın ilk çizimini partnerimiz Automedia hazırladı.

Opel arazi araçlarının sayısını 
artırmaya devam ediyor. 
Kısa süre önce Grandland 
X modelini ülkemizde 

satışa sunan marka, önümüzdeki yıl 
da Monza X isimli büyük SUV’unu 
tüketicilere sunacak.

Opel tarafından 1978-1986 yılları 
arasında üretilen bir üst orta sınıf 
coupe olan Monza, önümüzdeki yıldan 
itibaren hayatına bir arazi aracı olarak 
devam edecek. Bu model aslında 
Peugeot 5008’in de kardeşi. Grandland 
X ve 3008 arasındaki akrabalık, bu 

modelle 5008 arasında da olacak.

Hangi motorlarla gelecek?
Opel Monza X, motor seçeneklerini 

Insignia modelinden alacak. Ancak 
araçta elbette performanslı bir versiyon 
olmayacak. Manuel ve otomatik vites 
alternatifleri olacağı açıklanan Monza 
X’de 4×4 çekiş sistemi olmayacak. An-
cak Peugeot modellerinde gördüğümüz 
Grip Control tüketicilere sunulacak.

Yeni Monza X’in tasarımında 
Grandland X modelinden epey ilham 
alındığı belli oluyor. Aracın yüzünde 

markanın yeni kullanmaya başladığı 
çizgilere yer verilmiş. Profilden ise 
uzun gövde dikkat çekiyor. En arkada 
3. sıra koltuk için büyük tutulan 
camlar iç mekanın da ferah olacağını 
bize anlatıyor.

Opel bu aracın iç mekanında 
donanımı yüksek tutacak. Insignia 
modelinden tanıdık kumandaların da 
olacağı araçta Peugeot raflarından alı-
nan detaylara da elbette yer verilecek. 
Almanya’da üretilecek model için Opel 
245 milyon Euro’luk bir yatırım kararı 
aldı bile.

OPEL MONZA X & ADAM X   GÜNCEL 

Adam da araziye 
çıkıyor
Opel’in MINI’ye rakip olarak hazırladığı ancak 
istenilen satış rakamlarına ulaşamayan modeli 
Adam da arazi aracı olarak hayatına devam 
edecek. 2019 yılında yollarda olması planlanan 
modelin boyu 4 metreden kısa olacak. 
Meriva ile aynı altyapıyı paylaşacak olan modelde 
PSA Grubu’nun pek çok parçası kullanılacak.  
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Ekonomi yapmanın 
pahalı yolu
Plug-in şarj özellikli glC, uzun bir menzil 
sunamamasına rağmen verimli bir teknolojiye sahiP. 
anCak araç için istenen bedel çok yüksek. yazı: tolga çolak

test  Mercedes GLc 350 e 
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Günümüzde elektrikli ve hibrit otomobiller giderek 
hayatımızın içinde daha çok yer edinmeye başla-
dı. Mercedes de hibrit modellere ağırlık vermeye 
başladı. Markanın SUV ailesinin küçük üyelerin-

den GLC modeli de hibrit teknolojisine kavuştu. Hibrit GLC 
350 e isimli versiyon ile yaptığım test bu teknolojiye olan 
bakışımı da değiştirdi. 

Tasarım aynı kalmış
Otomobilin tasarımından başlayacak olursak, standart 

GLC modelleri ile arasında fark yok. Sadece arka tarafında 
stop lambasının hemen altında bir kapak yer alıyor. Bu 
kapak vasıtasıyla otomobili, şarj istasyonlarından veya priz 
üzerinden şarj edebiliyorsunuz.

Genellikle Plug-in otomobillerde şarj süreleri kısa-
dır. Fakat bu otomobilde bu süre biraz fazla. Tamamen 
şarj olabilmesi için 2 saatin biraz üzerinde bir zamana 
ihtiyaç duyuyor. Bataryaları yüzde yüz doluluk seviyesine 
ulaştığında ise size 40 km’lik menzil sunabiliyor. Menzil 
her ne kadar kulağa az gelse de 90 km/s hızla giderken 
sadece elektrik motorunun ürettiği enerji ile ilerleyebil-
mek mümkün. Günümüzdeki diğer hibrit otomobiller ile 
karşılaştırınca menzil her ne kadar az olsa bile özellikle 
şehir içi kullanımlarda yakıt tüketmeden seyahat edebil-
mek mümkün oluyor. 

Benzinli moToru da güçlü
GLC hibrit bir otomobil olduğu için kaputunun altında 

2.0 litrelik benzinli bir motor da yer alıyor. Bu motor 211 
HP güç üretebiliyor ve ihtiyaç halinde elektrikli motoru 

şarj ederken tekerleklere güç iletebiliyor. Mercedes’in 
7 ileri şanzımanının yer aldığı modelde vites 

geçişleri hem elektrikli motorda hem de 
benzinli motorda seri ve akıcı bir şekilde 

gerçekleşiyor. Süspansiyonlar ise 18 inç-
lik jantlara rağmen yoldaki çukurları ve 
kasislerin iç mekana ulaşmasını makul 

miktarda engelleyebiliyor.  
Hibrit bir otomobil olduğu için 

fren pedalının tepkilerine alışmak 
biraz zaman alıyor. Frene bastı-
ğınızda geri kazanılan enerji ile 
elektrik motorunun bataryalarını 
şarj eden otomobilin, frenleri ilk 
etapta biraz hissiz gelebilir. Ayrıca 
2 tonluk gövde ağırlığını ilk kalkış 
anında çok fazla hissettirmeyen 
model, fren yaparken gövde ağır-
lığını size hissettiriyor. 

Koyu renkli döşemelerine rağ-
men ferah bir yaşam alanı bulunan 

model ile dört yetişkin seyahat 
edebiliyor. Ancak 400 litrenin he-

men altındaki bagaj hacmi, böyle bir 
otomobil için biraz ufak kalıyor. Fakat 

bunun asıl nedenlerinden bir tanesi arka 
tarafta bulunan elektrikli motor ve bataryaları.

Test ettiğimiz model, 522.000 TL’lik satış fiyatına 
sahip. Fakat ekstra opsiyonları satın almadığınızda bu 
modeli 472.000 TL ödeyerek de satın alabilirsiniz.

Bu fiyat elbette hiç de düşük değil. Ayrıca bu aracın GLC 
250 4 Matic isimli aynı 2.0 litrelik benzinli motora sahip 
versiyonun 352 bin TL’den başlayan satı fiyatı düşünülün-
ce aradaki 120 bin TL oldukça yüksek kalıyor. 

SONUÇ
GLc’nin plug-in özelliği elektrikli motoru 
şarj etmenizi sağlıyor. Bu sayede otomo-
bilin benzinli motoruna şarj için çok fazla 
ihtiyacınız kalmadan seyahat edebili-
yorsunuz. Ancak sadece benzinli motora 
sahip versiyonla olan 120 bin TL’lik fark bu 
aracın kısıtlı bir tüketici tarafından tercih 
edilmesine neden olacaktır.  

otostil test verileri
0-100 km/s hızlanma (sn) 6.1
0-400 m (sn) 12.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 38.8
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.0
Gürültü 100 km/s (dB) 65
Test tüketimi (lt/100 km) 5.0
Menzil (km) 1000

teknik veriler merCedes glC 350 e

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

Yerleşim Önde enlemesine

supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1991 cc

Maksimum güç 320 HP-3000 d/d

Maksimum tork 560 Nm-1200 d/d

son hız 235 km/s

0-100 km/s hızlanma 5.9 sn

Şanzıman 7 ileri G-Tronic Plus

Aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 235/60 R18

depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 395 lt

Ağırlık 2025 kg

Tüketim (fab. ver.) 2.5/2.6/2.7 lt/100 km 

Uzunluk 4656 mm

Genişlik 1890 mm

Yükseklik 1639 mm

Aks mesafesi 2873 mm

Fiyat 522.000 tl
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Yola sağlam 
adımlarla çıktı
Jaguar’ın F-Pace modeli 

ile başlayan SUV yolcuğu 
E-Pace ile devam ediyor. 
Markanın SUV ailesindeki 

en küçük üye olan E-Pace, 
boyundan büyük işler 
başarıyor. 

Otomobilin tasarımına 
baktığımızda biraz F-Pace 
modelinden biraz da F-Type 
modelinden detaylar 
görebilirsiniz. Bol hava girişli 
ön tampon, büyük ön ızgara 
ve far tasarımı ilk bakışta bu 
otomobilleri hatırlatabilir. 
Özellikle E-Pace’e yan 
tarafından bakınca coupe 
tasarımına sahip bir SUV 
modeli gibi görünüyor. Arka 
tarafında ise sade bir tasarıma 
yer verilmiş. Otomobilin 

genelinde bulunan sportiflik 
algısı bu noktada çift çıkışlı 
egzozlar ile destekleniyor.

Sadece 2.0 litrelik 
motorla geliyor

E-Pace’in kalbinde 2.0 
litrelik benzinli motor yer 
alıyor. Bu motor 249 HP güç 
ve 365 Nm tork üretiyor. 3 
farklı sürüş modu bulunan 
otomobilde üst devirlere 
çıkıldığında egzozdan güzel 
homurtular duyabilmek 
mümkün. 9 ileri otomatik 
şanzıman ile kombine 
edilmiş motorun vites 
geçişleri hızlı ve keskin. 
Süspansiyonları ise spor bir 
otomobilden beklenecek 
karaktere sahip. Yoldaki 

KüçüK boyutları sizi aldatmasın; Jaguar E-PacE abisinin izindEn gidiyor vE arazidE 
doğru adımlar atıyor. yazı: tolga çolaK

tEst  Jaguar E-PacE 
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kusurları başarılı bir şekilde 
emen süspansiyon sistemi, 
hızlı girilen virajlarda gövde 
ağırlığını iyi bir şekilde 
taşımayı başarıyor.

İç mekanda ise önemli 
yenilikler mevcut. Ön 
konsol ve koltuklar 
premium bir otomobilin 
içinde olduğunuzu size 
hissettiriyor. Otomobilin 
ön konsolunda yer alan 
multimedya sistemini 
daha önce güncel Jaguar ve 
Range Rover modellerinden 
görmüştük. Otomobil 
hakkında çeşitli bilgilere 
ulaşabildiğiniz bu ekran 
üzerinden akıllı telefonunuzu 
da yönlendirebiliyorsunuz. 
Jaguar, iç mekanda eşya 
gözleri konusunda iyimser 
davranmış. Vitesin arkasında 
iki adet bardaklık yer alıyor 
ve kapı içleri 0.5 litrelik su 
şişeleri için yeterli boyutlara 
sahip.

Bagaj hacmi 
şaşırtıyor

Jaguar’ın arkasında 
577 litrelik bagaj hacmi 
bulunuyor. Bu alana büyük 
eşyalarınızı yerleştirmek 
istediğinizde koltuk 
sırtlıklarını katlayarak 
1234 litre seviyelerine 
çıkartabilmek mümkün. 

Fiyatı işini 
zorlaştıracak

Jaguar E-Pace 83 bin 
Euro’dan başlayan fiyat 
etiketine sahip. 3 donanım 
seçeneğini bulunan araçta 
en üst paketin fiyatı ise 97 
bin 916 Euro’ya yükseliyor. 
Bu fiyat etiketi hiç de ucuz 
değil. Aracın kalite hissi ve 
donanımı zengin olsa da bu 
sınıfta uzun süredir var olan 
rakipler karşısında bu yüksek 
fiyat etiketi ile modelin şansı 
azalıyor. 

SONUÇ
Jaguar E-Pace küçük görüntüsünün 
altında büyük işler çıkartan bir 
model. Premium segmentte 
performanslı bir kompakt SuV 
sahibi olmak isteyen kullanıcılar için 
Jaguar güzel bir alternatif olacaktır. 
ancak ona sahip olmanın maliyeti 
yüksek.

otostil tEst vErilEri
0-100 km/s hızlanma (sn) 7.2
0-400 m (sn) 16.6
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.5
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.6
gürültü 100 km/s (dB) 67
Test tüketimi (lt/100 km) 9.5
Menzil (km) 716

tEKniK vErilEr Jaguar E-PacE

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1998 cc

Maksimum güç 249 HP-5500 d/d

Maksimum tork 365 Nm-1200 d/d

Son hız 230 km/s

0-100 km/s hızlanma 7.0 sn

Şanzıman 9 ileri otomatik

aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Hava kanallı disk/ disk

Lastikler 235/55 R19

Depo kapasitesi 68 lt

Bagaj hacmi 577 lt

ağırlık 1832 kg

Tüketim (fab. ver.) 6.6/7.7/9.5 lt/100 km 

uzunluk 4395 mm

genişlik 1984 mm

Yükseklik 1649 mm

aks mesafesi 2681 mm

Fiyat 83.048 Euro
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BMW 8 Serisi’ni 
pistte yakaladık

GÜNCEL  BMW 8 SERİSİ & M3 SEDAN

BMW’nin oldukça uzun bir aradan sonra tekrar hayata döndürdüğü 8 Serisi, 
Nürburgring Pisti’nde son testlerini yapılıyorken objektiflerimize yakalandı. 

BMW 8 Serisi, 6 Serisinin yerine gel-
meye hazırlanıyor ve 15 Haziran tarihinde 
tanıtılacak olan model için son düzlüğe 
girildi. Lansman öncesi son testleri yapı-
lan otomobilin Coupe ve Cabrio versi-
yonlarını meşhur Nürburgring Pisti’nde 
görüntüledik.

8 Serisinin iki yeni üyesini bir ara-
da görüntüledik ve bunları birbirinden 
ayırt eden en bariz özellikleri tabii ki de 
tavanları. Ayrıca mavi fren kaliperlerine 

sahip olan modellerin akıllarda M850i mi 
geliyor sorularının canlanmasına neden 
olduğunu belirtebiliriz.

Benzerlikler arkadaki geniş egzoz 
uçlarıyla devam ediyor. Arka tamponda 
bulunan ve gerçek olduğunu umut ettiği-
miz hava kanallarının yanında uzun arka 
stopları da görebiliyoruz. Bu tasarım bize 
aracın konsept versiyonundan tanıdık ge-
liyor. Coupe versiyonunun arka camının 
üstünde de 3. bir stop lambası bulunuyor.

M3 Sedan 2020 
yılında geliyor

Fotoğraflardan da göründüğü üzere 
otomobilin üzerinde yoğun bir kamuflaj 
bulunuyor. Fakat buna rağmen arka ta-

raftaki 4 çıkışlı egzoz ve büyük fren disk-
leri göze çarpan ilk detaylar arasında.

Otomobilin çamurlukları standart 3 Serisi 
ile aynı boyutlara sahip görünüyor. Her 

ne kadar BMW yoğun bir kamuflaj ile 
otomobili kaplamış olsa bile BMW M3’ün 

ağabeyi M5’teki gibi bir tasarıma sahip 
olacağını düşünüyoruz.
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Yeni Ford F150 sınırlı 
değişiklikle 2019 için hazır
Ford’un en çok tercih edilen pickup modellerinden F150, 2019 model yılı için bir dizi yeniliğe kavuştu.

Yeni Ford F150 Amerika’da test 
ediliyor. Modelin lansmanı önü-
müzdeki günlerde yapılacak.

Ford, büyük önem verdiği 
pickup sınıfındaki en önemli mode-
li F150 modelini 2019 model yılı için 
makyajladı. Yapılan değişiklikler sınırlı 
olsa da görünüme olumlu katkı sağlamış.

Modelin en büyük rakiplerinden 
Ram ve GM ürünleri ya yenilendiği ya 
da makyaj geçirdiği için Ford da 2017 yı-
lında makyajladığı modele birkaç küçük 
dokunuş daha yapmış.

Yeni Ford F150 Yenilikleri 
neler?

Buna göre aracın arkasında yeni 
bir tampon kullanılmaya başlanırken 
egzozlar da değiştirilmiş. Arkadaki bu 
değişiklik sonucu modelde Ford Flex 
modeli ile benzer çizgiler elde edilmiş ve 

albeni artmış.
Makyajlı modelde de Ford 3.5 litrelik 

V6 EcoBoost motoru kullanmaya devam 
edecek. Ayrıca 10 ileri otomatik vites 
kutusu ve 22 inçlik jantlar da standart 

donanımda olacak.
Modelin önümüzdeki aylarda 

lansmanı yapılacak, ancak aracı Avrupalı 
tüketiciler sadece özel ithalat yoluyla 
görebilecek.

FORD F150  GÜNCEL 
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Yeni Kia Sportage 
2019’da geliyor

GÜNCEL  KIA SPORTAGE

Kia’nın SUV ailesinden olan Sportage modeli yenileniyor. Test aşamasında olan modelin kamuflajlı 
görüntüsünün altından farlar belli olmaya başladı.

Bir süredir aramızda olan Kia 
Sportage, ömrünün kalanına 
makyajla devam edecek. 2019 yılında 
tanıtılması beklenen otomobil için 
Kia, detayların gizli kalması için büyük 
özen gösteriyor. Fakat yol testinde 
görüntülenen otomobillin far detayları 
ortaya çıktı.

19 inç boyutlu jantlar ile yolda 
görüntülenen modelin arka tarafındaki 
çift çıkışlı egzozlar da dikkat çeken 
detaylar arasına yer alıyor. Büyük 
alaşım jantlar ve egzoz çıkışları göz 
önüne alındığında görüntülediğimiz 
modelin GT-Line donanımlı versiyon 
olma ihtimali büyük.

Kia otomobilin farlarında değişik-
liğe gitmiş. Dört parça LED detayları 
oldukça dikkat çekiyor. Ayrıca stopla-
rında tasarımı bir miktar Mercedes’in 
modellerini andırdığını söyleyebiliriz. 
Bu çizgili far detaylarını daha öncesin-
de Alman otomobil üreticisinin farklı 
modellerinde görmüştük.
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Yavru Vatan’da araba 
sevgisi bir başka
otostil olarak Yavru vatan kıbrıs’ta araç 
tercihlerini merak ettik ve murat tosun ile 
autoclub sponsorluğunda atladık uçağa, kuzeY 
kıbrıs’a gittik. kıbrıs halkının otomobil sevdasına 
bir kez daha şahit olduk. Yazı mert duran

magazin  AUTOCLUB İLE KIBRIS’A
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani 
KKTC ya da diğer adıyla Yavru 
Vatan, otomobil meraklılarıyla 
dolu bir ülke. Bunda hiç kuşku 

yok ki adadaki üniversitelerin önemi büyük. 
KKTC’de şu anda 17 üniversite yer alıyor. 

Eylül ayında başlayan eğitim hayatı Haziran 
ayında son buluyor. Adadaki üniversitelere 
her yıl yaklaşık 50 bin öğrencinin kayıt 
yaptırdığı belirtilirken KKTC Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanlığına bağlı Yüksek Öğrenim 
ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü’nün 
açıkladığı sayısal verilere göre 2016-2017 
öğretim yılında KKTC Üniversitelerinde 
yaklaşık 95 bin öğrenci öğretim görüyor. Bu 
öğrencilerin yaklaşık 55 bini ise TC uyruklu. 

Kıbrıs’ta oldukça sıcak bir iklim var. Yılın 
neredeyse 8 ayı denize girmek mümkün. 
Ayrıca adada pek çok otel ve tatil için tesis 
olmasından ötürü turistler tarafından da çok 
popüler. 

Peki tüm bunların otomobil tercihleri 
ile ne ilgisi var dediğinizi duyar gibiyim… 
Her şeyden önce genç nüfusun fazla olması 
elbette araç sayısının da artmasına neden 
olmuş. Ayrıca adada sağdan direksiyonlu 
otomobil kullanılması da tüketicilerin 
İngiliz ve Japon otomobillerine daha düşük 
fiyatlarla ulaşmasını mümkün kılmış. 

Bu iki temel neden Kıbrıs’ın otomobil 
tercihlerini de direkt etkilemiş durumda. 
Öyle ki yollarda gördüğünüz her 5 

otomobilden 2 tanesi tek kapılı ve spor 
modellerden oluşuyor. Gençler ülkemizde 
satın almakta zorlanacakları veya 
bulamayacakları modelleri daha uygun 
fiyatla Kıbrıs ikinci el pazarında rahatça 
bulup alabiliyorlar. 

Kıbrıs’ın sağdan direksiyonlu olması 
elbette bazı zorlukları da beraberinde 
getiriyor. Konuştuğumuz takipçilerimizin 
neredeyse tamamı ilk kazasını Kıbrıs’ta 
yaptığını ve ülkemize göre ters akan 
trafiğe alışmak için yaklaşık 1 aylık süreye 
ihtiyaç duyduklarını belirtti. Ada halkı bu 
duruma öylesine alışık ki arabayla yapılan 
küçük dokunmalarda arabadan inip hasara 
bakmıyorlarmış bile. 

KKTC’de trafik İstanbul’a kıyasla yok 
denecek kadar az. Bir iki nokta dışında 
adada trafik sıkışıklığı görmek belirli 
zamanlar dışında çok zor. Ancak örneğin 
bazı özel davetlerin olduğu zamanlarda o 
otele giden tüm yollar bir anda kilitleniyor 
ve trafik İstanbul’u aratmıyor. Ancak 
bu gibi trafik durumlarıyla çok fazla 
karşılaşılmadığı ve öğrencilerin büyük 
çoğunluğu Türkiye’de büyük şehirlerden 
geldiği için trafiği kafalarına takmıyorlar. 

Adadaki en büyük trafik sınır kapılarında 
yaşanıyor. Buradaki memur sayısının az 
olması nedeniyle özellikle haftasonları sınır 
kapılarındaki trafik bir hayli uzuyor. 

Adada 1974 yılında sadece 619 olan araç 
sayısı 2015’te 174 bine yükselmiş. Şu anki 
araç sayısının ise 190 bin civarında  
olduğu belirtiliyor. Adada sürekli eski 
arabaların hurdaya ayrılması nedeniyle 
araç sayısının büyük değişkenlik gösterdiği 
belirtiliyor. 

Kuzey Kıbrıs trafiği nasıl?

Hangi modeller 
daha popüler?

Güneş yanığı normal

Kıbrıs’ta ne yazık ki yerli üretim modelle-
ri görmek pek mümkün değil. Adada sağdan 
direksiyonun getirdiği zorluk Japon ve İngiliz 
üreticiler için önemli bir avantaj. Bununla birlik-
te küçük otomobillere olan ilgi de bir hayli fazla.

Ülkemizde Yaris olarak bilinen Toyota Vitz 
sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Ayrıca 
sportif Nissan modellerine sahip olanlara da hep 
saygı duyuluyor. Hatta anlatılanlara göre Skyline 
ailesine ait modelleri alıp kullanabilmek için bile 
pek çok kişi üniversite tercihini Kıbrıs’tan yana 
kullanmış. Adadaki araçların yaş ortalaması 
ise beklediğimizden yüksek çıktı. Biz fiyatların 
da düşük olacağı tahminiyle modellerin yeni 
olmasını bekliyorduk ancak ikinci el fiyatlarının 
cazip oluşu nedeniyle sıfır km veya nispeten 
yeni modellere talep düşük. 

Adada hava neredeyse hep sıcak 
ve güneşli. Bu da pek çok otomobilde 
güneş yanığı olmasına neden olmuş. 
Caddelerde gezerken güneş yanığı 
olmayan 10 yaşında bir araç bulmak 
kolay değil. 

Ada gençleri ve öğrenciler ise araç-
larına bakmaya çok meraklı. Özellikle 

Cuma akşam üstleri araç yıkama 
noktalarında hareketlilik yaşanıyor. 
Hafta sonuna araçlarını hazırlayanlar 
ülkemizdeki gibi kurumsal car care 
sektörünün gelişmemesinden dertliy-
diler ki onlara müjdeyi biz AutoClub’ın 
yakında Kıbrıs’ta faaliyet göstereceğini 
söyleyerek verdik. 

sponsorluğu ile kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti’ndeydik...
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magazin  AUTOCLUB İLE KIBRIS’A

Kıbrıs’ta araç almak isteyenler genellikle 
bu işi tanıdıkları ile kendi aralarında halledi-
yor. Ancak adaya yeni gelenler veya istediği 

gibi bir otomobil bulamayanlarsa soluğu 
ikinci el satıcılarında alıyor. İnternet site-
lerinde de araç ilanları olsa da bu ilanların 

büyük çoğunluğu adanın güney kısmındaki 
araçlar için verilmiş ilanlar. Kuzey Kıbrıs’ta 

araç fiyatları bazı markalarda öylesine düşük 
ki şaşırmak elde değil. Örneğin ülkemizde 

ikinci elde 50 bin TL olan bir otomobili adada 
10 bin TL’ye alabiliyorsunuz. Buna karşılık 

ülkemizdeki fiyatı 200 bin TL olan bir aracın 
ada fiyatı da yine 200 bin TL dolayında olabi-

liyor. Fiyatlandırma modelle doğru orantılı. 
Burada ülkemizdeki gibi boya takıntısı da 

ikinci elde pek yok. 

Araba fiyatları nasıl?

Yakıt ucuz değil

Taksiler lüks

Her ne kadar otomobil fiyatları ülkemize 
kıyasla ucuz olsa da aynı durum akaryakıt 
fiyatlarında pek geçerli değil.  Adada 98 oktan 
kurşunsuz benzinin litresi ortalama 4,35 TL’den 
satılırken, Euro dizel için 4,02 TL ödemek gereki-
yor. LPG ise Kıbrıs’ta yaygın olmayan bir yakıt 
türü. Benzin ve dizel fiyatları birbirine yakın 
olduğu için tüketiciler çoğunlukla benzinli mo-
delleri tercih ediyor. 

Kıbrıs’ta taksile-
rin çoğu ülkemizin 
aksine yollardaki 
araçlardan daha yeni 
ve lüks. Mercedes’in 
neredeyse tekelinde 
olan taksilerde 
şoförler oldukça 
sıcakkanlı ve ko-
nuşkan. Bu anlamda 
ülkemizle benzer bir 
durum söz konusu. 
Kıbrıs bir ada olduğu 

için gidilecek yerin 
ücreti neredeyse 
taksiye bindiğiniz 
anda belli olduğu 
için fazla ücret alma, 
gezdirme gibi olaylar 
pek olmuyor ancak 
duyduğunuza göre 
burada da işini kötü 
yapan taksiciler 
olduğu için ara ara 
büyük tartışmalar 
oluyormuş.
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sponsorluğu ile kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti’ndeydik...

katkılarından 
dolayı 

teşekkür 
ederiz.

’a 
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BMW X1 dizel otomatik geldi

GÜNCEL  BMW X1 

BMW X1 küçük hacimli dizel motor ve otomatik şanzımanı sonunda bir araya getirdi.

Dizel motorun 
geleceği tartışmalı 
ama günümüzün 
en popüler 

seçeneği. Dizel otomatik 
seçeneği olmayan model 
adeta piyasada yok sayılıyor. 
BMW X1 yaptığı dizel 
otomatik atağıyla kompakt 
SUV sınıfında elini hiç 
olmadığı kadar güçlendirdi.

Dizel otomatik BmW X1 
kaç para?

Dizel otomatik BMW X1 
premium bir araç olarak 
kompakt SUV sınıfında artık 
daha başarılı sonuçlar elde 
edebilecek gibi görünüyor. 
Borusan tarafından 

açıklanan bilgilere 
baktığımız zaman BMW X1 
sDrive16d dizel otomatik 
224 bin TL ile günümüz 
şartlarına göre uygun bir 
etiketten satışa sunulmuş. M 
Sport adı verilen en yüksek 
donanım paketi ile fiyat 257 
bin TL’ye çıkıyor.

Dizel otomatik 
seçeneği nasıl?

BMW X1 dizel otomatiğin 
motor kaputunun altında 
yatan ünite, 3 silindir ve 
1496 cc hacminde. Bu 
motor seçeneği 4000 d/d’de 
116 HP güç üretiyor. 1750 
d/d’de ise 270 Nm tork 
kullanıma sunuluyor. Yine 

açıklanan bilgilere göre bu 
kombinasyonun ortalama 
yakıt tüketimi 4.3 litre. 
Maksimum hızı 190 km/s 

olarak açılanan BMW X1 
dizel otomatik 0-100 km/s 
hızlanmasını 11.5 saniyede 
tamamlıyor.
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Porsche 911 ailesi 
Speedster ile büyüyor
Porsche’nin 2018 sonunda tanıtacağı özel versiyonu 911 Speedster kamuflajsız halde görüntülendi.

Porsche 911 kısa süre önce 
yenilenmişti. Yenilenen 911 
modelini firma geliştirmeye 
devam ediyor ve mevcut 

modellere ek olarak özel bir seri 
daha hazırlıyor. Yeni Porsche 911 
Speedster olarak adlandırılacak özel 
seri, 911 Cabrio modelinden tasarım 
ve donanım olarak farklı bir otomobil 
karşımıza çıkacak.

Normal cabriolet modellerinden 
daha farklı bir tavan yapısı bulunan 
otomobilin daha sportif bir görünüme 
sahip olduğunu belli oluyor. Önceki 
Speedster modellerinde kullanılan bu 
tavan yapısı yeni nesilde daha gelişmiş 
bir mekanizmaya sahip olacak.

Otomobilin dış tasarımında 
çamurluklar dikkat çeken detay 
arasında ye alıyor. Standart 
911 modellerinden farklı olan 

çamurlukların tasarımı Carrera 4 
modeline oldukça benziyor. Ayrıca 
otomobilin yeni tasarım jantları da 
oldukça şık bir görünüme sahip.

Porsche bir önceki Speedster 
modelinden sadece 356 adet üretmişti. 
Yeni gelecek olan modelin üretim adedi 
hakkında şimdilik bir bilgi olmasa da 

önceki nesil ile hemen hemen aynı 
miktarlarda üretilmesi bekleniyor.

Bu araçta 4.0 litrelik çift turbolu mo-
tor yer alacak. Bu motorun, 500 HP güç 
değerlerine sahip olacağı konuşuluyor. 
Ayrıca otomobilin 6 ileri manuel şanzı-
man dışında 7 ileri çift kavramalı şanzı-
man ile satışa sunulacağı söyleniyor. 

PORSCHE 911 SPEEDSTER   GÜNCEL 
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Yeni Volkswagen Golf’ü  
testte yakaladık

GÜNCEL  VOLKSWAGEN GOLF

Merakla beklenen yeni Volkswagen Golf’ü Almanya’da test edilirken yakaladık.

Automedia’nın objektifle-
rine takılan yeni VW Golf, 
ilk etapta eski nesille 
farklı olmadığı izlenimi 

verse de bu test otomobilinin alt-
yapısının değişik olduğu belirtili-
yor. Yani gövde aslında yeni neslin 
nasıl görüneceğini açıklamamak 
için bir kandırmaca.

Aracın iç mekanı da yeni nesilde 
değişecek. Bununla ilgili olarak 
çekilen fotoğraflara baktığımızda 
VW’nin yeni nesil gösterge 
tablosunun araçta kullanılacağı 
belli olurken özellikle yeni vites 
kolu ile farklılık yaratılacak. Bu 
vites kolunu Audi modellerinden 
hatırlıyoruz. Ayrıca multimedya 
ekranı da değişimden nasibini 
alacak.

Dış görünüş sizi alDatmasın
Yakalanan aracın koltuk döşeme-

lerinin GTI modellerinde kullanılan 
kumaşla kaplı olması bu aracın yeni 
Golf GTI olduğunu iddialarını ortaya 
çıkartsa da özellikle jant ve lastiklerin 
küçük yapısı bu iddiayı çürütüyor. Bü-
yük ihtimalle VW bu araçla yeni nesille 
ilgili hiç ipucu vermemek için kafaların 
karışmasını istemiş olacak ki böyle bir 
araç hazırlamış.

Yeni Volkswagen Golf güncel MQB 
platformunun elden geçirilmiş halini 
kullanacak. Bununla birlikte aracın 
toplam ağırlığının 50 kg daha hafif 
olacağı belirtiliyor.

Aracın yeni neslinde yine bir tam 
elektrikli model olacak ve bu versiyon 
da 2019 yılının sonlarında yollarda 
olacak.



w w w.otos t i l .co m OTO STİL MAYIS 2018    51

Yeni Porsche 718 Boxster 
Spyder’ı yakaladık
Porsche’nin yakın zamanda tanıtacağı 718 ailesinin yeni üyelerinden biri olmaya hazırlanan 718 
Boxster Spyder, Nürburgring pistinde test edilirken görüntülendi.

Oldukça şık bir tasarıma 
sahip olan Yeni Porsche 
718 Boxster Spyder’ın 
dünya prömiyeri hızla 

yaklaşıyor. Tanıtımı yaklaşan 
otomobil, dünyanın en meşhur 
pistlerinde test edilirken 
kameralarımıza yakalandı. Üstü 
kapalı olarak görüntülenen 
otomobilin iç mekan detayları 
halen daha gizliliğini korumaya 

devam ediyor. Test esnasında 
görüntülenen otomobilin bazı 
detaylarını gizlemeye çalışan 
marka bu noktada çok fazla başarılı 
olamamış. Özellikle arka difüzör 
kısmına çekilen bantlara rağmen 
bütün detaylar fotoğraflarda net bir 
şekilde görülüyor.

4 silindirli olacak
Tavan tasarımında da yeniliğe 

giden firma, 718 Boxster Spyder 
modelinde farklı bağlantı 
noktalarına sahip kumaş tavan 
kullanacak. Teknik bilgileri 
konusunda henüz bir bilgi 
bulunmayan otomobilin, 2.5 
litrelik turbo beslemeli 4 silindirli 
motor ile gelmesini bekliyoruz. 
GTS modelinde de kullanılan bu 
motorun, 718 Boxster Spyder’da bir 
miktar daha güçlü olması muhtemel.

PORSCHE 718 SPYDER   GÜNCEL 
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Tamamen yenilenen Camaro 
yine grey marketlerle gelecek

GÜNCEL  CHEVROLET CAMARO

Chevrolet Camaro yenilenen tasarımı, özellikleri ve donanım seviyesi ile tanıtıldı. 2019 yılında satışa 
sunulacak olan model resmi distribütör olmaması nedeniyle yine grey marketlerle ithal edilecek. 

Yeni Chevrolet Camaro, sportif 
görünümünü yeniledi. 
Yenilenen 20 inçlik jantlar, şık 
LED ön ve arka farlar otomobilin 

sportif tasarım algısını güçlendiren 
detaylar arasında yer alıyor.

Yeni Camaro’nun kabininde büyük 
değişiklikler bulunmuyor. Yeni 
ambiyans aydınlatmaları ve 2SS, ZL1 
gibi üst donanım seviyelerinde standart 
olarak sunulan geri görüş kamerası gibi 
yenilikler mevcut. Camaro’larda Cruze 
modelinde kullanılan Infotainment 3 
bilgi eğlence sistemine yer verilmiş.

Yeni Chevrolet Camaro standart ve 
1LE isimli iki farklı versiyon ile satışa 
sunulacak. Sportif versiyon olan 1LE 
modeli standart versiyondaki 2.0 
litrelik turbo benzinli motora sahip 
olacak. 2.0 litrelik motor 280 HP güç 
ve 400 Nm tork üretebilecek. Ürettiği 
gücü 6 ileri manuel şanzıman ile 
tekerleklere aktaracak olan otomobilin 
süspansiyonları ve ağırlık dağılımı da 
özel olarak ayarlanmış.

Camaro serilerindeki en büyük 
yeniliği SS modeli yaşadı. Mekanik 
olarak güncellenen otomobil, 10 ileri 

otomatik şanzıman ile geliyor. Manuel 
almak isteyenler içinde Chevrolet 6 ileri 
manuel seçeneğini de kullanıcılarına 
sunuyor. Line Lock isimli özelliğin 
bulunduğu otomobille artık tek tuşa 
basarak lastik yakabilirsiniz.

Fiyatı ne olacak?
Yeni Camaro ve 1LE isimli modeller 

2018 yılı sonlarında satışa sunulacak. 
Firma tarafından resmi olarak fiyat 
açıklanmasa da sportif versiyon 1LE’in 
modelinin Amerika’da ortalama 40 bin 
dolar fiyata sahip olması bekleniyor.
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Opel Astra önümüzdeki yıl 
küçük makyajla gençleşecek
Ford Focus’un yenilenmesi, Golf’ün yenilenecek olması, 308’in geçtiğimiz yıl makyaj geçirmesi gibi sebepler 
Opel Astra’nın beklenenden daha önce makyaja uğramasına neden oldu.

2019 model olarak satılacak 
Opel Astra yeni bir yüzle 
tüketicilerle buluşacak. Ancak 
Almanya’da testleri devam 

eden otomobilin ilk anda kapsamlı bir 
makyaja uğramayacağı aşikar. 
Kapsamlı yeniliklerden ziyade 
Opel, bu araca daha dinamik bir 
görünüm katmayı hedeflemiş.

Yeni Opel Astra’nın en büyük 
değişikliği ön tamponunda 
olacak. Aracın havalandırma 
kanalları, ızgarası ve sis farları 
değiştirilecek. Ayrıca farların da 
yuvaları aynı kalsa da iç yapıları 
değiştirilecek.

Hafif kamuflajlı bu otomobilde 
arka kısımda bir değişiklik 
olmasa da seri üretim modelde 

en azından tamponun değiştirilmesi 
bekleniyor.

Her ne kadar Astra, şu anda GM 
tarafından geliştirilen altyapıyı 
kullanıyor olsa da makyajlı modelde bu 

konuda bir değişiklik olmayacak. PSA 
Grubu’nun altyapısına geçiş için yeni 
nesil beklenecek. Ancak motorlarda 
bir takım güncellemelerin olması söz 
konusu. Bunlar içinde en önemlisi ise 

Yeni Astra GSI. Daha önce yapılan 
açıklamalardan hareketle 2.0 
litrelik bir motorla donatılması 
beklenen Astra GSI dışında, 
1.0 litrelik 3 silindirli benzinli 
motor makyajla birlikte daha öne 
çıkartılacak.

Tamamen yeni Opel Astra’nın 
2022 yılında tanıtılması 
bekleniyor. Bu modelde ise 
altyapıdan tasarıma kadar aracın 
tüm parçaları değişecek ve 
PSA Grubu’ndan alınan destek 
artacak.

OPEL ASTRA   GÜNCEL 



Yeni BMW X5’i son 
testlerinde yakaladık
2018 yılının sonlarına doğru tanıtılması beklenen yeni BMW X5 modeli azaltılmış kamuflajlı olarak görüntülendi.

Kamuflaj oranı oldukça azaltılan 
modelin ilk etapta LED farları 
ve ön ızgarası dikkat çeken de-
taylar arasında yer alıyor. Yeni 

BMW X5 modelinin azaltılan kamuflajı 
sayesinde otomobilin hatları belirgin-
leşmeye başlıyor. Önceki nesilden daha 
kaslı bir görünüme sahip olan otomobi-
lin ön ve arka tamponundan bu durum 
net bir şekilde anlaşılabiliyor. Altıgen 
formundaki ön farların otomobilin bü-

tün modellerindeki tasarım bütünlüğü-
nü sürdürmeyi planladığını gösteriyor.

Gelecek olan yeni modelde plug-
in hibrit motor seçeneği dahil bir çok 
alternatif bulunacak. Şimdilik X5 M 
versiyonu gelene kadar yeni X5’teki en 
güçlü motorun çift turbolu 4.4 litrelik 
V8 motor olması bekleniyor.

İç mekanda da büyük yenilikler bek-
lenmiyor. Markanın bu noktada güncel 
7 ve 5 Serisi’nde kullandığı kokpit 

tasarımına yer vermesi büyük olasılıklar 
arasında.

Dünya genelinde X1, X serisinde en 
iyi satan model iken, X5 hala marka-
nın mihenk taşı görevini üstleniyor. 
BMW’nin yıllık raporuna göre en son 
180.000 adet aracın teslim edildiği 
görülüyor. Bu rakamlar sonucunda 
2016 yılında satışların yüzde 8.8 toplam 
satışların ise yüzde 8.7 arttığını ortaya 
çıkartıyor.

GÜNCEL BMW X5
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Hem yeni hem yerli 
Renault Clio 2019’da geliyor
Renault için en önemli modellerden ola Clio, önümüzdeki yıl tamamen yenilenecek. 

Fotoğrafları sızdırılan yeni 
Renault Clio modelinin güncel 
olan versiyonu ilk olarak 
2012 yılında tanıtılmıştı ve 

geçtiğimiz sene küçük bir makyaj 
ile pazardaki canlılığını sürdürmeye 
devam etti. Fakat aradan 6 yıl geçtiği 
için modelin artık yenilenme zamanı 
geldi.

Yoğun kamuflajlarla gizlenen model, 
test için yollarda görünmeye başlandı. 
Yollarda görüntülenen Clio için marka 
otomobilin gizliliğini sağlayabilmek 
adına fazladan gövde panellerine de yer 
verilmiş.

Fotoğraflarda görünen modelin ilk 

bakışta hali hazırda satışta olan modele 
oldukça benzediğini söyleyebiliriz. 
Far tasarımında ufak farklılıkların 
bulunduğu yeni Clio’da arka tarafta da 
değişiklikler mevcut.

Güncel olan Clio modeli 1.5 litrelik 
dizel motor, 1.2 litre ve 1.6 litrelik 
benzinli motor seçenekleri ile satışa 
sunuluyor. Yeni gelecek modelin, 1.3 
litrelik hibrit benzinli motor ve 0.9 
litrelik 3 silindirli turbo motor ile satışa 
sunulması bekleniyor.

Bursa ClIo’nun merkezi 
oluyor

Bursa Oyak fabrikası Clio için 

bir numaralı üretim tesisi olacak. 
Renault yetkilileri Clio’nun daha 
fazla üretimini Türkiye’ye taşımayı 
planladığını belirtti. Şu anda 
Renault, Clio’yu Fransa Flins’te, 
Slovenya Novo Mesto’da ve Bursa’da 
üretiyor. Yakın bir gelecekte Clio 
üretiminin yüzde 94’lük kısmının 
Bursa ve Slovenya’da yapılacağı 
belirtiliyor.

Ancak asıl üretimin Bursa’da 
yapılacağı, Slovenya’nın ikinci sırada 
olacağı açıklanırken bu iki tesisin 
talebe yetişememesi durumunda 
Fransa tesisinin yardımcı olacağı 
belirtildi.

RENAULT CLIO   GÜNCEL 



Audi RS5 Sportback yollara 
ne zaman 
çıkacak?
Yeni Audi RS5 Sportback her açıdan çok çekici bir 
otomobil olarak yenilendi. 

Bazı otomobiller 
doğdukları andan 
itibaren avantajlı 

oluyorlar. Yeni Audi RS5 
Sportback onların arasında 
yer alanlardan biri. Tasarım 
konusunda neredeyse her 
kategoriden izler bulmak 
mümkün. Ama bizim 
hoşumuza giden küçük 
coupe tasarımlarının bu 
otomobilde aynı şekilde 
karşımıza çıkmış olması.

Audi yönetimi 
tarafından Amerika 
pazarlarına bu yılın ikinci 
yarısında satışa sunulacağı 
açıklandı. Amerika 
pazarının ardından 
Avrupa yollarına ne zaman 
çıkacağı konusundaysa 

bir tarih verilmedi. 
Ancak Amerika pazarı ile 
oldukça benzer bir şekilde 
Avrupa yollarında da boy 
göstermesini bekliyoruz. 
Sonbahar ayları başlarken 
yollarda görürüz.

Elbette vergi kaygıları 
ile daha küçük hacimli 
ve daha cılız motorlar 
yine yer alacak. Ancak 
lansman motoru çift 
turbolu V6 silindirli bir 
makine. Bu makine 2.9 
TFSI, 444 beygir güç 
üretiyor ve 600 Nm tork 
sunuyor. 0-100 km/s 
hızlanması için 3.9 saniye 
yeterli. Bu yeni motoru 
ülkemizde en azından 
birkaç araçta görebilme 
umudumuz var.

GÜNCEL AUDI Q1 & RS5
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En küçük Audi SUV  
2020 yılında geliyor
AudI, SuV AiLESiNE YENi biR ÜYE EkLEmEYE hAzIRLANIYoR. Q1 
iSimLi YENi modEL 2020 YILINdA tANItILACAk.

Audi satış ve pazarlama müdürü Bram Schot’a Q1 hakkında sorular 
sorulduğunda “Pazardaki talepler doğrultusunda adımlar atıyoruz.” 
açıklaması geldi. Bu noktada Audi’nin Q2, Q3, Q5 veya Q7 modelleri 
dışında yerden yüksek SUV model kullanmak isteyen aynı zamanda 
da küçük otomobil isteyen kullanıcıları için böyle bir girişimde 
bulunduğu ortaya çıkıyor.
Q1, Volkswagen grubunun en küçük MQB platformu üzerine inşa 
edilecek. Aslında burada Audi ailesinin en küçük modellerinden 
A1’in platformunun geliştirileceğini söylemek yanlış olmaz.
Audi markası yeni çıkacak olan modelden oldukça umutlu 
gözüküyor. Özellikle günümüzdeki kompakt SUV popülerliği 
düşününce, Q2 modelinden sonra firmanın pazardaki elini 
güçlendirecek bir model olduğu ortada. Tabii bu noktada 
otomobilin fiyatı da bu noktada önemli bir rol oynayacaktır.
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Yeni Volkswagen T-Roc 
R-Line Eylül’de yollarda
Volkswagen’in yeni arazi aracı T-Roc da R-Line 
donanım paketine kavuştu ve bu yeni kıyafetiyle 
Eylül ayında yollarda olacak. 

Yeni Volkswagen 
T-Roc artık R-Line 
donanım ile de 
alınabilecek. Daha 

sportif bir görünüm sunan 
R-Line donanım paketinde 
yeni jantlar, tampon, düşük 
sürtünme katsayılı lastikler, 
daha sert süspansiyon, 
gövde rengi spoyler, R-Line 
logolar dış tasarımdaki 
farklılıkları oluşturuyor.

İç mekana geçildiğinde 
ise yeni döşeme seçenekleri, 
LED okuma lambaları, 
karbon efektli kaplama, 
metal pedallar sunuluyor.

Bu versiyon ilk olarak 1.5 
litrelik TSI benzinli motor 
ile alınabilecek. 150 HP güç 
üreten bu motorda manuel 
veya DSG vites kutusu 
tercih edilebiliyor. Ayrıca 
ülkemizde göremeyeceğimiz 
2.0 TSI benzinli motor ve 
2.0 TDI dizel motorlarda da 
bu donanım sunulacak.

Yeni Volkswagen T-Roc 
R-Line donanım paketi ile 
yılın ikinci yarısında satışa 
sunulacak. 

Aracın ülkemizdeki 
bayilerde olması Eylül ayını 
bulacak.

VW T-ROC   GÜNCEL 
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Bu Türküleri 
Dünya Dinleyecek

YORUM EMRE KARA
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adamlarının imzası var. Kapağı çok beğenilen albümün 
fotoğrafları Tayfun Çetinkaya tarafından çekildi. 
Styling ise Ayça Elkap tarafından hazırlandı. 

Burcu Güneş, türkü albümü hazırlayacağı 
haberini sosyal medyada ilk paylaştığı zamandan beri 
dinleyicide merak uyandırdı. Bence sıradan bir türkü 
albümünün çok ötesinde, uyandırdığı merakın hakkını 
fazlasıyla veren çok şık bir proje olmuş. Türküler türkü 
deyince akla kolay kolay gelmeyecek, yorumlaması 
zor, üzerine uzun mesai harcamayı gerektiren eserler 
arasından seçilmiş. Sıradan soundlarla değil, modern 
müzik anlayışında tasarlanan altyapıların üzerine 
okumalar yapılmış. Türkü albümü yapmak fikrinin 
klişelerine sığınılmamış, kendisinin de yeni olduğu bu 
tarz optimum düzeyde kendi tarzıyla harmanlanmış. 
Kabul görmeyeceği gibi riskler göz ardı edilerek 
hem de. Kendisi de türkü albümü yapma fikrindeki 
asıl sebebin ülkemizin etnik müziğini dünyaya 
duyurmak olarak açıklıyor. Aslında bu tarzı World 
Music (Evrensel Müzik) olarak adlandırılıyor; ülkelerin 
etnik müziklerini dünya genelinde dinlenir kılmak 
için güncel okumalarla ve melodilerle dünya pazarına 
sunmak bir nevi. Albüm bu anlamda hedefi tam 12’den 
vuruyor. Hatta Türk sanatçılarında bir ilk olarak Apple, 
40’dan fazla ülkenin i-Tunes müzik platformlarında 
albümü manşete taşıyarak destekliyor. Proje beğenilir, 
beğenilmez bu dinleyicinin takdiri. Fakat ben Burcu 
Güneş’i böylesine büyük bir risk aldığı için tebrik 
ederim.

B
urcu Güneş, Türk popüler 
müziğinde başarılı albümlere imza 
atan sanatçılardan biri şüphesiz. 
Sanatçı diyorum çünkü şarkıcılıktan 
öte; dev bir sesi, esaslı bir çizgisi 
var. Hep bir yenilik arayışında 
ve yüzü dünyaya dönük. Her ne 
kadar hızlı tüketim döneminde 
olsak da kendisi hala müzikal 
projelerinin en ince detaylarına 

kadar mükemmeliyetçilikle yaklaşıyor. Bu yaklaşımı 
üretim aralıklarını biraz açsa da kalıcılık açısından önemli 
bir parametre. En son pop albümü “Gül Kokusu”nu 
2012’de yayınlamış; albümdeki pek çok şarkıya klip çekip 
sonrasında “Aşkın Beni Baştan Yazar”, “Yakın Mesafe”, 
“Ağır Yaralı” ve “Darmaduman” gibi teklilerini hazırlamıştı. 
Ardından hareketli şarkılardan oluşan yeni bir pop albümü 
çıkarmayı düşünürken ülkemizde yaşanan talihsiz olaylar 
sebebiyle bu fikri ertelemiş, kendi bestelediği Mevlana şiiri 
“Birliğe Ulaş”ı ülkemize iyi gelmesini diliyorum mesajıyla 
sunmuştu. 

Sonra neler oldu? 2017’nin sonlarında çıkan 
“Mahzuni’ye Saygı” albümünün açılış parçası “Kanadım 
Değdi Sevdaya”yı seslendirdi. Burcu’nun türkü yorumu 
Ahmet Hakan başta olmak üzere pek çok köşe yazarından 
olumlu geri dönüşler aldı. Sanat hayatının 20. yılını 
kutladığı 2018 için özel olarak hazırladığı ve bu kez tamamı 
türkülerden oluşan yeni albümünü geçtiğimiz haftalarda 
piyasaya sundu. 

“Anadolu’nun Güneşi” isimli bu özel albümde 12 türkü 
yer alıyor. Albümün içeriğinden bahsedecek olursam; Doğan 
Music Company ve Kalan Müzik’in ortak yapımcılığını 
üstlendiği bir albüm. Albümdeki parçaların her birinin ayrı 
ayrı değerleneceğine emin olmakla beraber ilk başta “Yoh 
Yoh”, “Oy Beni Vurun Vurun”, “Üryan Geldim” türküleri 
öne çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Albümdeki bütün 
türkülere çekilen performans klipleri arka arkaya dijital 
müzik platformlarında ve TV müzik kanallarında dönecek. 
“Minnet Eylemem” türküsünde Selda Bağcan’la, “Deniz 
Üstünde Fener” türküsünde ise Selçuk Balcı’yla yapılan 
düetler var. Aranjör olarak Engin Arslan, Sunay Özgür, Onur 
Özçelik, Serdar Ayyıldız ve Levent Güneş gibi önemli müzik 
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410 beygir güce sahip BMW 
M2 Competition geliyor
BMW M2 modellerinin en güçlü versiyonu M2 Competition modelinin detayları ortaya çıktı.

M2 Competition’ın 
kalbinde BMW 
M4 modelinde 
de kullanılan çift 

turbolu, 3.0 litrelik motor yer 
alıyor. 365 HP güce ve 465 
Nm torka sahip olan standart 
M2 modelinden Competition 
versiyonu 45 HP ve 85 Nm daha 
güçlü olacak. 410 HP ve 550 
Nm torka sahip olan motor çift 
kavramalı şanzıman sayesinde 
0-100 km/s hızlanmasını 4.2 
saniyede tamamlayabilecek. Bu 
verilere bakılarak Competition 
versiyonu standart versiyondan 
0.1 saniye daha hızlı olacak.

Standart M2 versiyonu ile 
karşılaştırıldığında Competition 
modelinin tasarımında büyük 
yenilikler bulunmuyor. Ön 
tamponuna ek hava kanalları 
eklenen modelin böbrek 
formundaki ızgaralarının 
köşeleri bir miktar sivrileşmiş. 
Daha öncesinde M4 modelinde 
gördüğümüz siyah aynalar da 
dikkat çeken detaylar arasında.

BMW M2   GÜNCEL 
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Standart i3 modeli 
fabrika verilerine 
göre ortalama 300 km 
menzile ve gündelik 

kullanımda da 180-200 
km’lik bir menzile sahip. 
Yeni i3s modeli ise standart i3 
modelinden 14 HP ve 20 Nm 
daha güçlü bir motora sahip. 
184 HP güç ve 270 Nm tork 
üreten motor, 0-100 km/s 
hızlanmasını 6.9 saniyede 
tamamlamayı başarıyor.

Batarya boyutları aynı 
kalmış olmasına rağmen i3s 
modelinin enerjisini daha 
verimli kullandığını ve tam 
şarj ile daha fazla menzil 
sunabildiğini söyleyebiliriz.

İç mekan aynı kalmış
i3s modelinde daha farklı 

bir kabin bekliyorsanız bu 
noktada bir miktar hayal 

kırıklığı yaşayabilirsiniz. 
Çünkü marka bu noktada 
geri dönüşümden üretilmiş 
kaplamalara yer verdiği 
i3 modeli ile aynı konsolu 
kullanarak maliyetleri 
düşürmüş.

i3s’in sürüşü oldukça 
hisli. Direksiyon komutları-
nıza güzel tepkiler veriyor ve 
ayrıca fren pedalını oldukça 
az kullanıyorsunuz. Otomobil 
gaz pedalından ayağınızı çek-
tiğiniz andan itibaren kendini 
şarj etmeye başladığı için 
yavaşlamak için fren pedalına 
basmanıza gerek kalmıyor. 

Ek olarak otomobilin 
kabini oldukça sessiz. 
Özellikle fosil yakıtla çalışan 
bir motor olmadığı için 
otomobilin çalışıp çalışmadığı 
konusunda tereddütte 
kalabiliyorsunuz. 

SONUÇ
Gelecek elektrikli otomobillerde 
olmasına rağmen günümüzde halen 
bu araçların daha çok yol alması 
gerekiyor. Şarj istasyonlarının sıklığının 
ve menzillerin artması bu otomobil-
lerin günlük kullanımlarda daha rahat 
tercih edilmesine yardımcı olacaktır. 

UzUn zamandır aramızda olan BmW i3 mo-
delinin “s” olarak adlandırılan versiyonU,  
spor otomoBilleri kıskandıracak perfor-

mansa sahip. yazı: tolga Çolak fotoğraf: özgür karakaya

otostil test verileri
0-100 km/s hızlanma (sn) 7.2
0-400 m (sn) 14.1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 38.9
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.0
Gürültü 100 km/s (dB) 65
Test tüketimi (lt/100 km) -
Menzil (km) 250

test  BMW i3s 

teknik veriler BmW i3s

Motor (tip/silindir sayısı) Elektrikli

Yerleşim Arkada

supap/eksantrik sayısı -

Motor hacmi -

Maksimum güç 184 HP

Maksimum tork 270 Nm

son hız 160 km/s

0-100 km/s hızlanma 6.9 sn

Şanzıman -

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Disk/ disk

Lastikler 175/55 R20

Pil kapasitesi 27.2 kWh

Bagaj hacmi 261 lt

Ağırlık 1340 kg

Menzil (fab. ver.) 300 km 

Uzunluk 4011 mm

Genişlik 1775 mm

Yükseklik 1577 mm

Aks mesafesi 2570 mm

fiyat 330.700 TL

Cep dostu spor otomobil

w w w.otos t i l .co m
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Nissan Qashqai ilk 
üretildiği andan 
itibaren özellikle 
ülkemizde büyük 

ilgi gören bir model oldu. 
Yenilenen tasarımı ile 
pazardaki yerini korumayı 
hedefleyen Nissan, yaratıcısı 
olduğu Crossover sınıfında yeni 
nesliyle de zirveyi hedefliyor. 

İlk bakışta Qashqai’nin 
iri ve 1.3 tonluk gövde 
ağırlığı düşünüldüğünde 
1.2 litrelik benzinli motor 
oldukça verimsiz bir birleşim 
gibi gelebilir. Fakat Nissan 
bu noktada ön yargıları 
kırmayı başarıyor. 115 HP 
güç üreten motor 190 Nm 
tork değerlerine sahip. CVT 
şanzıman ile kombine edilen 
motorun performansı yeterli. 
Şehir içi kullanımlarda fabrika 
verilerine yakın tüketim verisi 
elde ettiğim otomobilin uzun 

yolculuklar için de performansı 
yeterli. 

Elektrik destekli 
direksiyonun hissiyatı güzel 
ve direksiyonun sertliği 
yeterli seviyede. İki kademeli 
sertlik olan direksiyonu 
spor veya normal modlarda 
kullanabiliyorsunuz. 
Süspansiyonları ise bir önceki 
nesilden daha sert. Özellikle 
üst donanımlar ile gelen 19 
inçlik jantlar konforu bir 
miktar azaltıyor. Qashqai’yi 
satın alırken fazladan konfor 
istiyorsanız daha küçük 
boyutlu jant seçeneklerine 
yönelmenizde fayda var. 

Qashqai’nin kokpiti sade 
bir tasarıma sahip. Kontroller 
hemen elinizin altında 
yer alıyor ve ileriye doğru 
uzanmadan oturduğunuz 
yerden bunları kontrol 
edebilmek mümkün. 

SONUÇ
Nissan formülü bozmadan yeni Qas-
hqai modelini satışa sundu. 1.2 litrelik 
motor vergi ve yakıt tüketimi avantajı 
ile güzel bir alternatif. satış fiyatı da 
ortalamalar içinde kalmayı başarıyor. 

1.2 litrelik motor hacmine sahip QashQai, 
küÇük kalBine rağmen Büyük işler 

Başarıyor yazı: tolga Çolak

otostil test verileri
0-100 km/s hızlanma (sn) 10.9
0-400 m (sn) 20.2
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.4
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.7
Gürültü 100 km/s (dB) 68
Test tüketimi (lt/100 km) 7.9
Menzil (km) 696

teknik veriler nıssan QashQaı 1.2 otomatik

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

Yerleşim Önde enlemesine

supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1197 cc

Maksimum güç 115 HP-4500 d/d

Maksimum tork 190 Nm-2000 d/d

son hız 180 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.8 sn

Şanzıman CVT

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Disk/ disk

Lastikler 225/45 R19

Depo kapasitesi 55 lt

Bagaj hacmi 401 lt

Ağırlık 1331 kg

Tüketim (fab. ver.) 5.1/5.6/6.6 /100 km 

Uzunluk 4394 mm

Genişlik 1806 mm

Yükseklik 1590 mm

Aks mesafesi 2646 mm

fiyat 155.500 TL

Hem ekonomik hem otomatik

NissAN QAshQAi 1.2  test 
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Çamurla oynamayı 
sevenler için 

TesT  NissaN Navara 4x4 OtOmatik 

Hem iş için hem 
de hafta sonu 
kaçamaklarında 
kullanmak 
için bir araç 
istiyorsanız 
Navara, 
beklentilerinizi 
karşılayacaktır.

Pick-up pazarı her geçen 
gün büyümeye devam 
ediyor. Premium otomo-
billerin bile yavaş yavaş 

yeni modeller ile giriş yaptığı 
pick-up pazarındaki akla ilk ge-
len modeller arasında değişmez 
isimlerden birisi de Navara’dır.

Aracın ön tarafına baktığı-
mızda oldukça kaslı ve heybetli 
bir model ile beraber olduğu-
muzu görüyoruz. Büyük krom 
ön ızgara ve farlar bu algıyı 
güçlendiren detaylar arasında. 
Arka tarafında ise kocaman bir 
yükleme alanı bulunuyor. Nava-
ra’nın iç mekanında sert kapla-
maların yer verildiği ön konsol, 
olası bir durumda iç mekanda 
eşya taşımanız gerektiğinde zarar 
görmeyecek şekilde tasarlanmış. 
Ayrıca uzun zamandır Nissan 
otomobillerinde gördüğümüz 
multimedya sistemi bu modelde 
de mevcut. Bluetooth, USB ve 
AUX gibi bağlantılar bulunma-
sına rağmen, Android Auto ve 
Apple CarPlay özellikleri maale-
sef bulunmuyor. 

Satın aldığınız donanım 

seviyesine bağlı olarak Navara, 
elektrikli ve ısıtmalı koltuklara 
sahip olabiliyor. Bu da soğuk kış 
günlerinde hayatınızı kolaylaş-
tıracak özellikler arasında yer 
alıyor. 

Otomobilin kalbinde 190 HP 
güç ve 450 Nm tork üreten mo-
tor yer alıyor. CVT şanzıman ile 
kombine edilen motor, şanzıma-
nın sabit devirde gitme kararlığı 
nedeniyle bir miktar gürültülü 
çalışıyor, fakat sahip olduğu tork 
ve güç vasıtasıyla performans 
tarafında kullanıcısını tatmin 
etmeyi başarıyor.

Test otomobilimiz dört 
tekerlekten çekiş özelliğine sahip 
olan versiyondu. Çekiş sistemini 
vitesin ön tarafında bulunan 
alandan değiştirebiliyorsunuz. İki 
tekerlekten çekiş, dört teker-
lekten çekiş ve dört tekerlekten 
çekiş düşük hız olmak üzere 
üç farklı mod bulunuyor. Kilitli 
diferansiyel özelliği bulunma-
masına rağmen, otomobili iki 
çeker moduna alıp, çekiş kontrol 
sistemini kapattığınızda arazide 
eğlenebilmek mümkün.

SONUÇ
Nissan Navara iş amaçlı kullanımlar 
için üretilmiş bir model fakat onunla 
doğru arazi şartlarında eğlenebilmek 
de mümkün. Gaza bastığınız anda 
kükreyen model, performansı ile 
tatmin etmeyi başarıyor. Fiyatı da ra-
kiplerine göre bir miktar daha uygun. 

OTOsTil TesT Verileri
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.0
0-400 m (sn) 20.9
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 41.3
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 41.8
Gürültü 100 km/s (dB) 68
test tüketimi (lt/100 km) 9.1
menzil (km) 879

TekNik Veriler NIssaN NaVara 4x4 OTOmaTik

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

Yerleşim Önde enlemesine

supap/eksantrik sayısı 16/4

motor hacmi 2298 cc

maksimum güç 190 HP-3750 d/d

maksimum tork 450 Nm-1500 - 2500 d/d

son hız 180 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.8 sn

Şanzıman CVT

aktarma Dört tekerlekten çekiş

Frenler (ön/arka) Disk/ kampana

Lastikler 255/60 R18

Depo kapasitesi 80 lt

Bagaj hacmi 1006 kg

ağırlık 1993 kg

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

Uzunluk 5330 mm

Genişlik 1850 mm

Yükseklik 1840 mm

aks mesafesi 3150 mm

FiyaT 158.500 TL

yazı: Tolga ÇOlak
Fotoğraf: Özgür karakaya





Yeni motoruyla 
en güçlü Doblo 
satışa sunuldu
Tofaş fabrikasında üretilen Doblo birçok Fiat 
modelinde kullanılan, Euro 6 normlarını karşılayan 
yeni 1,6 litrelik turbo beslemeli dizel Multijet 
motora kavuştu. 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten 
motor bu değerleriyle model sınıfının en güçlü 
modeli unvanının sahibi oluyor. 

Yeni 120 HP’lik dizel 
motorlu Doblo’da ABS, 
EBD, sürücü ve yolcu 
ön havayastığı, yan 
havayastıkları, yokuş kalkış 
desteği, ESP, ESC, ASR, MSC, 
ısıtmalı ön koltuklar, deri 
direksiyon ve vites topuzu, 
hız sabitleme, otomatik 
iklimlendirme kontrollü 
klima, 5 inçlik  dokunmatik 

ekranlı Uconnect 
multimedya sistemi, 
navigasyon, Bluetooth, USB 
ve AUX bağlantılı müzik 
sistemi sunuluyor.

Fiat Doblo Ailesi Cargo 
Standart, Cargo Maxi, Cargo 
Maxi XL, Maxi Frigo ve 
Combi Standart ve Combi 
Maxi gövde seçenekleri ile 
üretiliyor. 

GÜNCEL FIAT DOBLO & DACIA SANDERO
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En şık Dacia satışa sunuldu

Sandero Stepway Style, Türkiye’de benzinli ve dizel 4 farklı versiyon ile 
satışa sunuluyor; 0.9 Turbo 90 HP benzinli manuel & Easy-R, 1.5 dCi 90 HP 
dizel manuel & Easy-R.
Style versiyonu ile sunulan yeni bej renk seçeneği, parlak gümüş ve siyah 
olmak üzere iki renkli 16 inç Stepway Style jant kapakları, kapı sütun-
larında Stepway yazısı ve parlak siyah yan aynalar dış tasarımında göze 
çarpan detaylar arasında yer alıyor.
Otomobilde; ABS + Acil Fren Yardımı, ESP, ASR, Yokuş Kalkış Destek Siste-
mi, sürücü ve ön yan havayastıkları, ön sis farları, stop & start özelliği gibi 
güvenlik donanımları standart olarak sunuluyor.
Ayrıca konfor donanımı olarak; otomatik klima, elektrikli arka camlar, 
direksiyondan kumanda, kol dayama, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisaya-
rı, USB ve Bluetooth bağlantısı, direksiyondan kumanda bunlar arasında 
bulunuyor. Müşteriler ayrıca, arka park sensörü, Dacia Media NAV ve 
multimedya sistemi ve geri görüş kamerası gibi opsiyonlar edinebiliyor.

DaCIa SaNDEro STEPway, STyLE iSiMLi yENi bir DoNaNIMa 
kavuşTu. bu vErSiyoNDa araCa EkLENEN DoNaNIMLar 
SayESiNDE MoDEL HEM şIk HEM DE EN TEkNoLojik SEçENEk oLDu.
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Hyundai i30 N-Line 
kameralarımıza yakalandı
Hyundai i30 modelinin performans serisi i30 N’e kardeş geliyor. i30 N-Line olarak adlandırılan donanım 
seviyesi performans sevenler için ulaşılabilir bir aksesuar olacak.

Hyundai, performans seven 
kullanıcıları için i30 
modelinin N versiyonunu 
tanıtmıştı. Standart i30 

modellerinden doğal olarak yüksek 
fiyata sahip olan model için Hyundai, 
N-Line isimli donanım versiyonunu 
duyurmaya hazırlanıyor.

Hyundai’nin ilk kez tanıtacağı 
donanım seviyesinde, i30 N ile 
tamamen farklı gövde donanımları 
kullanılacak fakat bu donanım 
seviyesinin standart i30 modellerinden 
daha sportif bir görünüme sahip 
olacak. Yani bu donanım aslında 
performanstan ziyade daha güzel 
bir görünüm için hazırlanmış. 
Fotoğraflardan da görüldüğü üzere 
otomobilin ön ve arka tamponu kaslı 
bir yapıya sahip. Hatta arka tamponu 
için i30 N modeli ile aynı diyebiliriz. 
Çift çıkış yerine tek çıkışlı ikili egzoz 

bulunan model, büyük ihtimalle çift 
egzoz ile gelmeyecek.

18 inçlik jantların göründüğü 
otomobilin süspansiyonları da sportif 
özelliklere sahip olacak. Ayrıca i30 
N-Line versiyonunda alkantara 
döşemelere yer verilecek Şimdilik 
Hyundai tarafından net bir bilgi 

paylaşılmasa da otomobilin 2018 
sonunda tanıtılmasını bekleniyor. 

Bu donanım seçeneği tüm 
motorlarda olmayacak. 1.4 litrelik 
turbo benzinli motorla alınabilecek 
olan N-Line donanımın dizel 
motorla gelip gelmeyeceği ise netlik 
kazanmadı.

HYUNDAI I30 N-LINE  GÜNCEL 



Honda HR-V yaşama 
değer katıyor
Şık, çok yönlü ve pratik özellikleriyle kendisinden beklenenden çok daha fazlasını 
veren Honda HR-V, kullanıcısına ve ailelere günlük kullanım kolaylığı da sunuyor.

Küçük-SUV pazarına yeni bir 
yaklaşım kazandıran yeni 
Honda HR-V, bir SUV kadar 
güçlü ve bir coupe kadar 

dinamik ve çekici yapısıyla Crossover 
segmentine yeni bir alternatif getirdi. 
MPV kadar geniş ve fonksiyonel bir iç 
mekan sunan bu yapı, tasarım açısından 
ise SUV gücü ile coupe karizması ve 
dinamizmini bir araya getiriyor. Yine bu 
yapı birbirine tamamen zıt iki kavram 
olan sürüş keyfiyle yakıt verimliliğini 
aynı potada eriten bir performans 
sunuyor.

Honda HR-V’nin sunmuş olduğu 
geniş ve kullanışlı iç mekanı mümkün 
kılan en önemli unsur ortada 
konumlandırılan yakıt deposu. Alan 
verimliliğini arttıran bu yenilikçi 
çözümde yassı yakıt deposu ön 
koltukların altında konumlandırılıyor. 

Böylece arka koltukların altında 
alan yaratılıyor. Bu alan çoğu Honda 
modelinde de kullanılan Honda’nın 
Sihirli Koltuklarını yerleştirme imkanı 
sunuyor. 

Sihirli Koltuklar sayesinde 60:40 
oranında iki parça halinde katlanan arka 
koltuklar farklı kullanım imkanları ve 
bununla birlikte son derece fonksiyonel 
bir iç mekan sunuyor. Standart oturma 
düzeni dışında Sihirli Koltuklarla üç 
farklı kullanım düzeni oluşturmak 
mümkün.

Yeni Honda HR-V’de 130 HP gücünde 
1.5 i-VTEC benzinli motor yer alıyor 
ve bu motor sürüş hızına bağlı olarak 
motoru ideal devirde tutan, sürekli 
değişken CVT otomatik şanzımana sahip. 
100 km’de ortalama 5,7 litrelik tüketime 
imza atan HR-V, 187 km/s maksimum 
hıza ulaşabiliyor.

ADVERTORIAL HONDA HR-V
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Genesis G70 Sedan ülkemize 
gelse tutar mı?

GÜNCEL  GENESIS G70

2019 model Genesis G70 sedan ülkemize ithal 
edilemeyecek gibi görünüyor. Ancak aracı inceleyince 
keşke gelse demekten kendimizi alamadık. 

Daha önce Hyundai çatısı altında 
gelen Genesis yeniden ithal 
edilse bu kez talep görür mü? 

İlk olarak Hyundai’nin alt 
markası olarak karşımıza çıkan Genesis, 
artık yoluna bağımsız bir marka hayatına 
devam ediyor. Firma en yeni ürünü G70 
isimli lüks sedan, bu yaz ya 2.0 litrelik 
turbo şarjlı dört silindirli motor veya 3,3 
litrelik ikiz turbo V6 seçeneği ile satışa 
çıkacak. Dört silindirli motor 252 beygir 
gücünde iken V6 365 HP’ye sahip.

Manuel şanzıMan opsiyonel
Arkadan itiş her iki model için de 

standartken dört tekerden çekiş ise 
opsiyonel olarak alınabiliyor. Her iki 
motor da sekiz ileri otomatik şanzıman 

sunuyor, ancak 2.0T RWD modelinde 
isteğe bağlı altı ileri manuel şanzıman 
bulunuyor. Genesis markasının “Athletic 
Elegance” tasarım dilinin gelecekteki 
yönünü temsil eden Genesis G70, uzun bir 
kaput ve kısa çıkıntılar, dinamik bir tavan 
çizgisine sahip. Genesis serisindeki diğer 
modeller gibi G70 de kendine özgü lineer 
LED gündüz farları olan Genesis Crest 
Grille isimli özel ızgaraya da sahip.

İçeride, alüminyum yüzeyler, kapitone 
Nappa deri koltuklar, paslanmaz çelik 
hoparlör ızgaraları ve kabinin her 
tarafındaki yumuşak dikişli yüzeylere 
sahip sürücü odaklı bir kokpit bulunuyor. 
Alıcılar, QuantumLogic surround-
processing teknolojisi ile 15 hoparlörlü 
bir Lexicon yüksek kaliteli ses sistemini 

tercih edebilme şansına da sahip. Bu 
sınıftaki modellerde sunulan Yaya Tespiti, 
Kör Nokta Uyarısı, Şeritte Kalma Yardımı 
ve Sürücü Dikkat Uyarısı ile İleri Çarpışma 
Önleme Asistanı gibi standart aktif ve 
pasif güvenlik ekipmanları sunuyor.

ne zaMan satılacak?
Yeni Genesis yaz aylarında bayilerde 

olacak. Daha önce ülkemize Hyundai 
desteği ile ithal edilen ancak istenilen satış 
rakamlarına ulaşmayan Genesis bakalım 
yeni modellerini Avrupa’ya ve ülkemize 
ithal edecek mi şimdilik en büyük soru 
işareti bu. Genesis’in Avrupa’ya ithal 
edilmesi bekleniyor, özellikle de 2.0 
litrelik motorla. Ancak ülkemizde ne 
olacağı henüz belirsiz.



Mercedes-AMG GLe 63 
için hazır mıyız?
Mercedes’in en güçlü SUV modellerinden GLE 63 modeli, test sürüşü esnasında 
görüntülendi. 22 inçlik jantlara sahip olan model, 2020 yılına kadar tanıtılacak.

Henüz testleri devam eden ve ağır 
kamuflajlı olarak sokaklarda gezen 
Mercedes AMG GLE 63 modeli 
Avusturya sokaklarında görüntü-

lendi. Detaylarının gizliliğini korumak için 
yoğun kamuflaj uygulanan otomobilin far 
tasarımı ve ön ızgara detayları belli olma-
ya başladı. Büyük hava kanallı ve kaslı ön 
tamponun bulunduğu otomobilin arka ta-
rafındaki dörtlü egzoz çıkışı dikkat çekiyor. 
Kamuflaja rağmen arka tasarımı da belli olan 
modelde önceki nesilden daha ince bir stop 
tasarımına yer verilmiş.

Motorlar güçleniyor
Otomobilin kalbinde çift turbolu 4.0 

litrelik V8 motor yer alacak. İki farklı 
model ile satışa sunulması beklenen 
otomobilin standart versiyonunun 
motoru 500 HP güç üretebilecekken, 
Sport versiyonunun 550 HP güç üretmesi 
bekleniyor.

2019 yılında tanıtılacak olan GLE 
modelinden sonra lanse edilecek AMG 
versiyonun piyasaya çıkışı 2020 yılını 
bulacak. Ülkelere göre de satış takvimi 
daha ileriki dönemlere sarkabilecek. 

GÜNCEL MERCEDES GLE
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Kadınların da sevgilisi oldu
Nissan Micra kullanılmış testimiz devam ediyor. Bir 

aracımızda 4000, diğerinde 7500 km’yi geride bıraktık.
Yazı Murat TOSUN

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 ha-
linde, işçilik masrafı, değişen parça bedeli ya 
da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret 
talep edilmeksizin Nissan Yetkili Servisleri’n-
de 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 ta-
rihinden 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.

İki adet Nissan Micra ile yaptığımız 
testimiz tüm hızıyla devam 
ediyor. Geçen aya kıyasla bu 
ay daha düşük km’li olan araca 

ağırlık verdik ve onu biraz daha fazla 
kullandık. 1 aylık süre boyunca bu 
kez araçlarımızı 2 adet kadın sürücüye 
emanet ettik ve onların Micra ile ilgili 
görüşlerini aldık. İki araçtan düşük 
km’li olan bu ay biraz daha fazla 
kullanıldı. 

Biraz toparlanma vakti geldi
Geçtiğimiz ay yaşamaya 

başladığımız silecek sıkıntısı bu ay 
ikinci otomobilde de görülmeye 
başlandı. Anlaşılan o ki Micra’nın 
silecek lastikleri hava değişimlerinden 
çok etkileniyor ve bu nedenle camda 
ara ara temizlenmemiş bölgeler 
kalıyor. 

Küçük boyutlarına karşılık iç 
mekanı oldukça geniş olan Micra, 
bu sayede hepimizi mutlu etmeyi 
başarmış bir otomobil. Micra’nın 
bagaj kapasitesi de dışardan 
görünenden daha büyük. Yere yakın 
konumlandırılan yükleme alanı küçük 
ailelerin beklentileri karşılayabiliyor 
ve 3 kişinin yüklerine sorunsuz ev 
sahipliği yapabiliyor.

Bu süre boyunca tüketimimiz ise 
yeni kullanıcılarımızın araca alışma 
süresinde olduğu için bir miktar arttı 
ve yeniden 7 litre seviyesine yükseldi. 

en dar alanlara Bile sığıyor
Nissan Micra’nın kuşkusuz en önemli 

özelliği küçük boyutlarıyla dar alanlara 
sorunsuz park edilebilmesi. Geçtiğimiz 
ay kadın sürücülerimiz bunu bizzat test 
etti ve sonuçtan çok etkilendiler.  

NISSAN MICRA KULLANILMIŞ TEST
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Küçük SUV’ların galibi 
Opel Mokka X oldu

ARAŞTIRMA AYIN YILDIZI 
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SoSyAl MedyA üzeRinden 
yApTIğIMIz ve TAMAMen SizleRin 

beliRlediği “AyIn yIldIzI” 
ARAŞTIRMAMIzIn kAzAnAnI opel 

MokkA X oldu. 
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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.

1,4 milyon kişiye eriştik
Bu ay size küçük arazi araçları 

sınıfından 6 model arasından 
seçim yapmanızı istedik. Peugeot 
2008, Opel Mokka X, Kia Soul, Fiat 
500X, Citroen C3 Aircross ve Ford 
EcoSport arasından seçim yapmanızı 
istediğimiz Ayın Yıldızı’nda Opel 
Mokka X 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 Opel 
Mokka X olurken, Peugeot 2008 
ikinci, Ford EcoSport üçüncü, Fiat 
500X dördüncü, Citroen C3 Aircross 
beşinci ve Kia Soul altıncı oldu.

Opel Mokka X tasarımıyla 
takipçilerimizin beğenisini 
kazanırken Peugeot 2008 de yeni 
motor ve şanzımanıyla beğeni 
topladı. Kia Soul ise ne yazık ki 
rakiplerine kıyasla bir hayli az oy aldı 
ve iddialı tasarımına rağmen sonuncu 
olmaktan kurtulamadı. 

Aslında kazananın ya da 
kaybedenin olmadığı bir 
araştırmanın sonunca sizlerin 
ülkemizin popüler sınıfı sedanlar 
içinde hangi otomobilleri tercih 
ettiğinizi ya da hangi özelliklerin 
sizler için çok önemli olduğunu da 
notlarımız arasına eklemiş olduk. 
Bundan böyle dergimizde bu 
kriterlere göre yayınlar yapmaya 
devam edeceğiz. 
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Subaru Forester yenilendi 
ama hayranları mutlu değil
Subaru Forester’ın yeni nesli tanıtıldı ancak tasarımı beklenen yönde değişime uğramadı ve değişim sınırlı kaldı. 

Subaru Forester’ın yenilenmesi 
ile birlikte geçmişe döneceğini 
düşünenlerin sayısı bir hayli 
fazlaydı. Ancak yine hepimiz 

ters köşe olduk ve Subaru Forester 
son dönemlerde benimsediği tasarım 
stiliyle karşımıza çıktı.

Subaru Forester imzası olarak 
konuştuğumuz bir motor kaputu vardı. 
Bunun geri dönmesini bekliyorduk, 
yanıldık. Gözlerimiz o hava girişini 
ya da en azından buna benzeyen bir 
tasarım detayını aradı ama yoktu. 
Köşelerinden kabartılmış bir motor 
kaputu tasarımı ile karşımıza çıkan 
araçta aslında buna son derece uygun 
bir zeminde yaratılmış.

Aracın tasarımı için kötü demek 
mümkün değil. Bunu da belirtmekte 
fayda var. Bu tip araçlar arasında 
standart olan bir tasarım anlayışını 
benimsemiş durumda. Yüz tasarımı 
ondan beklediğimiz gibi agresif. Altta 
sis farlarının yeni tasarımı dikkat 
çekici. Tampon tasarımının değişimi ile 
birlikte eskisine göre yüz tasarımı ve 
bakışları da daha iyi olmuş. Profilinde 
de hareketli bir tasarıma yer verilirken 
arka tasarım daha küt formlu yapılarak 
eskisinden daha fazla arazi aracı 
tasarımına kavuşmuş.

Aracın iç mekanında önemli bir 
değişim var. Ona biraz hantal görüntü 
katan tüm detay çıkarılmış. Orta 
konsolun üzerindeki güneş siperliği 
tasarımı daha iyi hale getirilmiş. Daire 
formlu kumanda elemanları büyük 
ekrandan iyice ayrılmış. Gerçekten de 
güncel modelde çok yakın tasarımlara 
sahiplerdi ve zor kullanılıyordu. Büyük 
havalandırma ızgaraları da ekranın 
çevresinde konumlandırılarak dinamik 
bir görünüm elde edilmiş. Gösterge 
panelinde de ortadaki bilgilendirme 
ekranında değişim söz konusu.

Herkes ülkemiz vergi sistemine 
uygun olan bir motor bekliyor ama 
şimdilik bu yönde iyi bir haber 
veremiyoruz. New York Auto Show 
Fuarı’nda açıklanan bilgilere göre 
araçta 2.5 litrelik bir motor görev 
yapıyor. 2.5 litrelik Boxer motora 
CVT şanzıman eşlik ediyor. Bu 
motor 182 beygir gücünde ve 
239 Nm tork üretiyor. Subaru XV 
modelinde kullanılan 1.6 litrelik 
ünitenin kullanılıp kullanılmayacağı 
konusundaysa bir bilgi elimizde 
bulunmuyor.

GÜNCEL SUBARU FORESTER
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Makyajlı Hyundai Tucson 
geliyor
Hyundai, SUV sınıfındaki popüler 

modeli Tucson’a estetik 
operasyonu gerçekleştirdi. 
Artık daha sportif olan 

Tucson, iç mekanında da daha fazla 
teknolojik donanımlara sahip yeni iç 
mekana sahip.

Hyundai Tucson, basamaklı 
ızgarası, LED farları, geniş girişli ön 
tamponu, ikiye ayrılmış sis farları 
ve gündüz sürüş lambalarıyla 
dikkat çekiyor. Köşeleri 
yumuşatılan stoplara LED özelliği 
eklenirken, tamponun alt kısmı 
ve egzoz çıkışları da değiştirilmiş.

Yeni tip 19 inç jantlar 
ile hareket eden otomobil, 
gelişmiş güvenlik özellikleri ve 
Qi kablosuz şarj sistemi dahil 
olmak üzere yeni iç mekanıyla 
da son derece ilgi çekiyor. 
Havalandırma ızgaralarının 
tasarımı değiştirilirken üzerine 
eklenen krom kaplamalarla da 
daha şık bir görünüm elde edilmiş. 
Kokpitin üst kısmı tamamen 
değişirken aynı zamanda alt kısımla 
birleşim yeri de deriyle kaplanmış. i30 ve 
Santa Fe modellerinde de kullanılan 7 inç 
dokunmatik multimedya sistemi de aracın 
bir diğer yeni özelliği.

w w w.otos t i l .co m

HYUNDAI TUCSON   GÜNCEL 

Hyundai Tucson geçtiğimiz ay makyajlandı ve ülkemize gelmek için gün 
sayar hale geldi. 

Ne zaman satılacak?
Tucson, Çarpışma Önleme Sistemi, 
Akıllı Hız Sabitleyici, Stop&Go, Sürücü 
Dikkat Uyarısı ve ikinci USB şarj girişi 
gibi genişletilmiş özellikleriyle daha 
da yüksek satış adetlerine ulaşmayı 
hedefliyor.
Yeni Hyundai Tucson ülkelere göre 

farklılık gösteren satış takvimine sahip.
Ülkemizde ise makyajlı Hyundai Tucson 
en geç yılın ikinci yarısında satışa 
sunulacak. Henüz tam tarih belli olmasa 
da Hyundai Türkiye yetkilileri bu modeli 
en geç Temmuz ayında tüketicilerle 
buluşturmak istiyor.
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Hyundai i20 beklenmedik 
şekilde değişti
Hyundai i20 yenilendi. Aracın bu kadar yoğun bir değişim geçireceğini kimse düşünmüyordu. 

Küçük sınıfta yer alan Hyundai 
i20 makyajlandı şeklinde 
açıklandı. Ancak yaşanan 
değişime baktığımız zaman 

makyaj yerine radikal bir değişim 
demenin daha doğru olacağını 
düşünüyoruz.  

Yeni Hyundai i20 bizlerin 
beklemediği şekilde kapsamlı bir 
yenilikten geçirildi. Hyundai İzmit 
Fabrikası’nda üretilen Hyundai i20’nin 
değişimi çok radikal oldu.

Yeni Hyundai i20 yüz tasarımı 
açısından çok önemli bir değişimden 
geçti. Sadece tampon tasarımı 
değişimi olarak görülse bile yüzün 
büyük bir bölümünü tampon kapladığı 
için aracın tüm ifadesi değişmiş. 
Havalandırma ızgarasının yeni tasarımı 
daha dinamik görünmesini sağlamış. 
Sis farlarının tasarımının küçültülmesi 
Hyundai i20’nin kalite hissini artırmış. 

Yeni Hyundai i20’nin arka tasarımı 
yüzünden daha fazla değişim 
göstermiş. Bu tasarımla ilgili ilk 
aklımıza gelen biraz fazla olmuş oldu. 
Eski tasarımda düz olan tasarım bu 
kez çok eğimli olmuş. Küçük sınıf yeni 
tasarım anlayışına daha uyumlu bir 
hale gelmiş ama Japon otomobillerinin 
tasarımı ile çok karıştırılabilir. 
Hareketli bir tasarıma dönülmüş 
olması özellikle arka tasarım açısından 
i20’nin bambaşka görünmesini 
sağlamış.

Yeni Hyundai i20’nin yaşam 
alanında dışına göre önemli bir 
değişim bulunmuyor. Bunun 
yerine teknolojik özellikleri aracın 
bünyesine katılmış. Özellikle güvenlik 
ekipmanları konusunda günümüz 
teknolojilerinin neredeyse tamamına 
sahip olmuş. Bunun yanında Apple 
CarPlay ve Android Auto uyumluluğu 

olan 7 inç büyüklüğündeki ekran da 
araçta artık görev yapıyor.

1.4 dizel artık yok 
Yeni Hyundai i20’nin motor 

kaputunun altında yeni 1.0 litrelik 
turbo ünite yatıyor. Bu motor seçe-
neği 100 HP ve 120 HP seçenekleri-
ne sahip. 100 beygir seçeneğinde 5 
ileri manuel şanzıman kullanılırken, 
120 beygir seçeneğinde 6 ileri oranlı 
manuel şanzıman yer alıyor. Bu iki 
motor seçeneği de ilk kez 7 ileri oranlı 
çift kavramalı otomatik şanzıman-
la (7DCT) satın alınabilecek. Aracın 
motor kaputunun altında güncel 
versiyonda kullanılan 1.4 litrelik dizel 
motor bu kez olmayacak. Yeni Hyun-
dai i20, İzmit Fabrikası’nda Mayıs 
sonundan itibaren üretime başlayacak 
ve çok fazla vakit geçmeden satışa 
başlanacak.

GÜNCEL  HYUNDAI I20
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Audi A1 küçük bir A3 
olarak hayatına devam edecek
Audi’nin en küçük modeli A1 tamamen yenilenen karoseriyle objektiflerimize yakalandı.

Audi model ailesinin en küçük 
üyesi Audi A1, önümüzdeki 
yıl büyük sürprizlerle 
geliyor. Aracın neredeyse 

değişmeyen noktası kalmadığı gibi 
artık o A3 modelinin de küçük bir 
kopyası gibi.

Neredeyse kamuflajsız olarak 
yakalanan yeni Audi A1, özellikle 
tasarımıyla güncel modele 
kıyasla bir hayli farklı bir 
otomobil. Aracın tasarımında 
güncel A3 modeli olan 
benzerlikler tesadüf değil. 
Güncel A1’in daha yuvarlak 
çizgilerine kıyasla yakalanan 
otomobilin köşeli tasarımıyla 
daha fazla erkek tüketiciye 
ulaşmak isteniyor.

Aracın ön kısmında farların 
yapısının güncel modelle 
benzerlikte olduğu dikkat 

çekerken tamponda büyük hava 
girişlerinin kullanılması test edilen 
otomobilin sportif bir versiyon olma 
iddiasını güçlendiriyor.

Aracın arkasında da daha koyu 
renkli stoplar ve ikili egzoz çıkışına 
yer verilmiş ve bu da güçlü bir model 
olduğu izlenimi uyandırıyor.

Yakalanan aracın 5 kapılı olması 

3 kapılı modelin geleceği ne olacak 
sorusunu ortaya çıkarttı. Audi henüz 
A1 hakkında yorum yapmaktan 
kaçınıyor, ancak yeni nesilde de 3 
kapılı karoserden vazgeçilmeyeceğini 
farklı zamanlarda açıklanmıştı.

Motorları ne olacak?
Aracın motor seçeneklerinde ise ana 

ünite 1.5 litrelik blok olacak. 
Farklı güç alternatiflerinin 
sunulması beklenen bu 
motorda manuel ve otomatik 
vites alternatifleri olacak. 
Modelin giriş versiyonu ise 
1.0 litrelik 3 silindirli motorla 
donatılacak. S1 versiyonunda 
ise motor seçeneğinin 1.8 
litre yerine 2.0 litre olması 
bekleniyor. Bu motordan araca 
gelecek güç ise 220-250 HP 
arasında olacak.
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AUDI A1   GÜNCEL 



w w w.otos t i l .co m76   MAYIS 2018 OTO STİL

Klimayı kullanmadan 
önce 2 kez düşünün

Kış ayları boyunca 
kullanılmayan 
klimaların 
kullanılması 

ile birlikte otomobil içine 
yayılan kötü kokular 
rahatsız edici boyutlara 
ulaşabiliyor. Bunun nedeni 
ne diye düşündünüz mü?

Klima kanallarında 
oluşan nem, klima uzun 
süre kullanılmadığında 
ciddi bir bakteri oluşumuna 

neden oluyor. Klimalar 
kullanılmaya başlandığında 
ise oluşan bu sağlıksız 
ortam otomobilin içine 
dağılıyor. Ağır bir koku 
yanında sağlığımızı tehdit 
eden bakterilerin hava 
kanallarından temizlenmesi 
büyük önem taşıyor.

Yaza girerken klima 
kullanmadan önce klima 
kanallarının temizliğinin 
yapılması hem kendimiz 

Sıcakların kendini göstermesi ile birlikte otomobillerde uzun süredir kullanılmayan AC tuşlarına 
parmaklarımız yeniden gitmeye başladı. Sıcak havalarda otomobil içindeki en önemli konfor 

araçlarından birisi olan klimaların yeniden kullanılmaya başlaması ile birlikte kötü koku başta 
olmak üzere birçok yeni problem ile karşı karşıya kalıyoruz. 

Yazı Turgut Yüksekdağ

SERVİS  KLİMA teMİzLİğİ
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hem de otomobil içinde yer 
alan sevdiklerimizin sağlığı için 
önemli bir uygulama ve mutlaka 
yapılması gerekiyor.

Tüm otomobillerin 
hava kanallarına oluşan bu 
bakterilerin bazıları ağır koku 
derecesine kadar ulaşırken 
bazıları henüz koku noktasına 
ulaşmamış olabilir. Ama bu 
sağlığı tehdit ediyor olmasının 
önüne geçmiyor. Birçok yerde 
duyduğumuz “klima başımı 
ağrıtıyor” cümlesinin altında 
yatan gerçek de budur.

Ne YApmAK gereKiYor?
Yaklaşık yarım saatlik bir 

uygulama ile yapılacak klima 
kanalları temizliği ile sağlığımızı 
tehdit eden bu durumdan 
kurtulmak mümkün. Klima 
temizliğinde iki farklı yol 
kullanılıyor.

Yıllardır kullanılan ilk 
sisteme göre klima temizleme 
spreyi bir hortum yardımı ile 
klima kanallarına sıkılıyor. 
Bu sistemle üst düzeyde bir 
temizlik sağlanıyor olunsa 
bile özellikle son yıllarda 
otomobillerde artan elektronik 

aksama bu kimyasalın teması 
durumunda bazı parçaların 
arızalanması söz konusu 
olabiliyor. Bu nedenle bu tarz 
yapılacak temizlikte personel 
bilgisi ve profesyonelliği çok 
önemli.

ikinci sistem de ise (son 
birkaç yıldır kullanılıyor) 
otomobili içine bir sprey 
bırakılıyor. 15 dakika boyunca 
temizleme kimyasalını 
otomobilin içine püskürten 
bu sistemle temizlik çok daha 
güvenli olarak yapılıyor. Bu 
ürünün dezavantajı ise çok 
yoğun kirli olan kanallarda 
etkisinin çok fazla olmaması.

Her iki uygulama türünden 
sonra otomobilin içine mutlaka 
ozonla dezenfeksiyon işlemi 
yapılmalı. Böylece otomobil 
içindeki klima kanalından 
kaynaklanan, kaynaklanmayan 
tüm koku, virüs ve bakterileri 
de temizleyerek yaza steril 
ortamda başlamak mümkün.

Klima temizliği ile birlikte 
yaz öncesinde polen filtresinin 
değiştirilmesi ve klima gazının 
tamamlanması dikkat edilmesi 
gereken diğer noktalar.
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Türkiye’de en çok 
hangi SUV satıyor?

Türkiye’de en çok satan SUV araçlar 2018 hangileri? Hangi SUV modeller tüketici tarafından 
tercih ediliyor? 2018 ilk çeyrek sonunda durum nasıl? Tüm bu soruların cevapları haberimizde.

Bu liste çok değerli. 
Ülkemizde hızla büyüyen 
SUV pazarında neler olup 
bittiğini çok net biçimde 

gösteriyor. Çok fazla filo satışı 

olmayan bir sınıf olması (elbette 
bunlarda da var) onları tüketici 
odaklı araçlar yapıyor. İkinci 
el değerinden, satın alacağınız 
modelin tercih edilme seviyesine 

kadar bu listeye göz atmanız 
işinize yarar. İlk çeyrek yani üç 
ay tamamlandıktan sonra zirve 
mücadelesinde çok önemli bir 
değişim oldu.
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20. ToyoTA RAV4
Toyota RAV4 ilk üç ay satışları sonunda 

54 adetle 20. sırada yer alıyor.

19. KIA NIRo
Kia Niro 85 adetlik satış rakamıyla ilk 

çeyrekte 19. sırada yer buldu.

18. VW TIgUAN AllSpAce
Volkswagen Tiguan Allspace iddialı bir 

model ve 163 adetlik satış rakamıyla 18. 
sırada.

17. SeAT ATecA
Seat Ateca 173 adetle 17. sırada yer 

buldu. Daha iyi olmalı.

16. SUbARU XV
Subaru XV çok daha iyi yerlerde olması 

gerekirken 187 adetlik satış rakamıyla 16. 
sırada.

15. SKoDA KARoq
yeni satışa sunuldu ama Mart sonuçları 

iyi. Toplam 191 adetle 15. sırada.

14. AUDI q2
Audi q2 premium model olmasına 

rağmen 217 adetlik satış rakamıyla 14. 

sırada yer alıyor.

13. SUzUKI VITARA
Suzuki Vitara 431 adetlik satış rakamıyla 

13. sırada kendine yer buldu.

12. opel gRANDlAND X
opel grandland X 437 adetlik satış 

rakamıyla 12. sırada yer alıyor.

11. Jeep ReNegADe
Jeep Renegade 470 adetlik satış 

rakamıyla 11. sırada yer alarak markasının 
yüzünü güldürüyor.

10. HoNDA cR-V
Honda cR-V 530 adetlik satış rakamıyla 

kendisine 10. sırada yer buluyor.

9. KIA SpoRTAge
Kia Sportage 546 adet sattı ve 9. sırada 

yer buldu.

8. ReNAUlT KADJAR
Renault Kadjar 548 adetlik satış 

rakamıyla kendisine 8. sırada yer buluyor.

7. VolKSWAgeN TIgUAN
Volkswagen Tiguan 1051 adetle bin 

sınırını aşan modellerden. Tiguan 7. sırada 
yer alıyor.

6. FoRD KUgA
Ford Kuga 1179 adetlik satışıyla başarılı 

ve 6. sırada yer alıyor.

5. ToyoTA c-HR
Toyota c-HR 2018’e hızlı başladı ama 

sonra nefesi kesildi ve 1212 adetle 5. sırada 
yer alıyor.

4. HyUNDAI TUcSoN
Hyundai Tucson 1326 adetlik satış 

rakamıyla listenin 4. sırasında yer alıyor.

3. peUgeoT 3008
Değişim başarısı. yerini aldığı modelle 

alakası bile olmadan çıktı ve 1561 adetlik 
satış rakamıyla 3. sırayı elde etti.

2. NISSAN qASHqAI
zirveye veda etti. 2804 adet sattı ama 

Nissan qashqai ikinci sıraya geriledi.

1. DAcIA DUSTeR
yenilendi ve sadece Mart ayında 1950 

adet sattı ve toplam 2857 adetlik rakama 
ulaşarak zirvenin yeni sahibi oldu.
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OnePlus 6 tanıtım tarihi belli oldu

TEKNOLOJİ  HABERLER

Fiyat / performans konusunda 
rekabetçi ürünleri ile sektörde 

amiral gemisi katili olarak tanınan 
OnePlus’ın yeni amiral gemisi 
OnePlus 6 kullanıcılar tarafından 
heyecanla beklenirken, cihaz 
hakkında detaylar ortaya çıkmaya 
devam ediyor. Şirket yeni amiral 
gemisinin piyasaya çıkış tarihi 
ve fiyatlandırması konusunda 
henüz hiç bir detay paylaşmadı. 
Ancak, tahminlerin OnePlus 6’nın 
2018 Mayıs ayının ilk günlerinde 
tanıtılacağı yönünde olduğunu 
sizlere duyurmuş olalım. Ortaya 
çıkan yeni raporlar, OnePlus 
6 modeli için kullanıcıların 

önümüzdeki ayın ortasına kadar 
beklemek zorunda kalabileceğini 
gösteriyor. Zira, Hindistan basını 
tarafından OnePlus 6 tanıtım tarihi, 
18 Mayıs 2018 olarak açıklandı. 
Yeni amiral gemisinin yaklaşık 
altı yüz dolar fiyata sahip olacağı 
iddia ediliyor. Fiyatlandırmanın 
diğer ülkelerde nasıl olacağına dair 
ortaya çıkan bir bilgi yok. OnePlus 
6’nın özelliklerini kısaca hatırlamak 
gerekirse, Qualcomm Snapdragon 
845 işlemciden güç alan telefon, 8 
GB RAM ile donatılacak. Çentikli bir 
ekran ve çift arka kamera cihazın 
artık kesinleşen diğer özellikleri 
arasında yer alıyor.

Meizu’nun uzun zamandır konuşulan telefonu Meizu 15 
serisi resmi olarak tanıtıldı. Normal, Plus ve Lite mo-

delleri olmak üzere toplamda 3 modelin yer alacağı gelen 
bilgiler arasında.

MEİzu 15 özELLİKLErİ vE fİyaTı
Meizu 15 gücünü Qualcomm’un orta – üst seviye ara-

sında yer alan Snapdragon 660 işlemcisi tercih edilmiş. Bu 
işlemciye ise 4 GB raM ve 64 GB ya da 128 GB dahili hafıza 
eşlik ediyor. Cihazın bataryası ise 3000 mah. Cihazın kame-
rası; Sony ıMX380 sensörlü 12 MP + Sony ıMX350 sensörlü 
20 MP telefoto lens olmak üzere çift arka kameraya yer 
veriliyor. Cihazın ön tarafında ise 20 megapiksellik kamera 
yer alıyor.

MEİzu 15 PLuS özELLİKLErİ vE fİyaTı
Meizu 15 Plus ise gücünü Samsung’un ürettiği Exynos 

8895 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin 6 GB raM ve 64 GB 
ya da 128 GB dahili hafıza yer alıyor. Cihazın bataryası ise 
3.500 mah.  Meizu 15 Plus da Meizu 15 modelinde olduğu 
gibi Sony ıMX380 sensörlü 12 MP + Sony ıMX350 sensörlü 20 
MP telefoto lens olmak üzere çift arka kameraya ev sahipliği 
ediyor. Bu modelin ön tarafında da 20 megapiksellik kamera 
bulunuyor. 802.11ac Wifi, Bluetooth 4.2, GPS, 4G voLTE ve 
uSB Type-C bağlantı özelliklerinin yer aldığı cihazda flym OS 
7 arayüzüyle birlikte android 7.1.2 işletim sistemi yer alıyor. 
fiyatı ise 476 dolardan başlıyor.

Cihazlar Mayıs ortasında sonra Çin’de satışa sunula-
cak. fakat diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili 
bilgiler bulunmuyor. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği hakkında 
da henüz bir bilgi bulunmamakta.

Meizu 15 tanıtıldı

Moto G6 Play 
ve Moto G6 
Plus tanıtıldı

Motorola orta seviye cihazlardan oluşan Moto 
G6 ailesini tanıttı. Sızıntılar ile uzun süredir akıllı 
telefon dünyasının gündeminden düşmeyen cihazlar 
Moto G6, Moto G6 Play ve Moto G6 Plus olmak üzere üç 
farklı modelden oluşuyor. Her üç modelin birbirinden üs-
tün yönleri olsa da, android 8.0 Oreo işletim sistemi ve 18:9 
ekran gibi benzer özellikler taşıyorlar. 5.7 inç büyüklüğünde 

720p+ çözünürlük sunan bir ıPS ekranın yer aldığı akıllı tele-
fon, Snapdragon 430 işlemciden güç alıyor. 28 nm fabrikasyon 

süreci ile üretilen işlemci, 1.4 GHz hızında sekiz adet Cortex 
a53 çekirdeğinden oluşuyor. En büyük pil kapasitesi sunan 

model olan Moto G6 Play, 4000 mah kapasiteli bir batar-
yadan besleniyor. Bu sayede tek şarj ile 36 saate kadar 

kullanım süresi sunduğu iddia edilen telefon, TurboPower 
ile hızlı şarj imkanı sunuyor. Moto G6 Plus, 4 GB veya 6 

GB raM ile birlikte gelen akıllı telefon, kamera 
tarafında da serinin en güçlü 

modeli. 

Yazan: Özgür Can Aydın
ozgur@stilyayincilik.com



YouTube’dan sonra Facebook’tan para kazanmak 
isteyenler için sevindirici haber geldi. Artık Facebook’ta 

kullanıcılarına video içinde gösterilen reklam için para 
ödemesi yapacak ama şimdilik bu özellik bütün kullanıcı-

ların hizmetine açılmamış durumda.
Son zamanlarda kullanıcıların gizliliğinin sağlan-

madığı gerekçesiyle gündeme yerleşen Facebook, 
uzun bir zaman önce de YouTube’a rakip olacağı 

söylentileriyle gündeme gelmişti. Ardından 
ise kullanıcıların paylaştığı videolara reklam 
yerleştirmeye başlamıştı. Şimdi ise yapacağı 
bir hamle ile bu videolardaki reklamları ço-

ğaltacak ve Facebook reklamları ile video 
sahiplerine para kazandıracak.

Facebook, şimdilik videoların başındaki 
reklamları test etme aşamasında bulunuyor. Fakat bu 

reklamların kısa bir süre içerisinde çoğalacağı söyleniyor. 
Böylece kullanıcılar, paylaştıkları videonun başına Facebo-

ok reklamları ile gelir elde edebilecekler.
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iPhone SE 2 çıkışı kesinleşti

Facebook para kazandıracak

Bu yıl piyasaya sunulacak 
olan LG 4K OLED TV ve LCD TV 
fiyatları belli oldu. LG’nin son 
teknoloji televizyonlarının bir-
çok farklı seçeneği bulunuyor. 
LG’nin sunduğu en ucuz 2018 

model OLED TV, 55 inçlik B8 
modeli. Bu televizyonun fiyatı 
2499 Sterlin(14270 TL). LG’nin 
ürün serisindeki en pahalı OLED 
ise 14999 Sterlin(85.635 TL) de-
ğerindeki 77 inçlik W8 modeli.

Apple tarafından 11 farklı iPhone 
akıllı telefon modeli için gerçek-
leştirilen yeni tescil başvurusu 
gündeme bomba gibi düştü. Uzun 
zamandır dedikoduları dolaşan iP-

hone SE 2 çıkış tarihine yaklaştık. 
Bu komisyona yapılan başvurular 

sonrasında Apple ürünlerinin 
1 ila 2 ay içerisinde piyasa-
ya sürüldüğünü not olarak 
düşmek gerek. 

2 ay sonra önümüzde WWDC 
2018 etkinliğinin olması ise tabii ki 
tesadüf olamaz. 11 farklı iPhone SE 
2 kaydı yapılması da dikkat çeken 
bir ayrıntı. Öte yandan, bunun 
sebebinin farklı renk seçenekleri ve 
depolama seçenekleri için olduğu-
nu tahmin ediyoruz. 

akıllı telefonlarla içerik tüketimi 
bugün hiç olmadığı kadar yüksek 
seviyelere çıkarken kullanıcının kaliteli 
ve sürükleyici deneyim beklentisi de 
her geçen gün artıyor.

SONSuz EKraN İLE ÇOK farKLı
Samsung’un öncülüğünü yaptığı, 

her tür görsel eğlence için başarılı bir 
multimedya deneyimi sunmak için 
tasarlanmış Sonsuz Ekran, marka-
nın son ürettiği tüm amiral gemisi 
akıllı telefonların vazgeçilmez özelliği. 
Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın Super 
aMOLED ekranı, cihazın tüm yüzeyini 
kullanıyor ve her ne izlenirse izlensin, 
hiçbir görsel engele takılmadan içeriğe 
odaklanabilmeyi sağlıyor. Sadece bu 
da değil; daha koyu siyahlar, daha 
zengin renkler ve gelişmiş kontrast 
iyileştirme özellikleri sayesinde nerede 
olursak olalım, ekrandaki her detayı 
görebiliyoruz.

Saatlerce uzunluktaki videoları 
zahmetsizce izleten Galaxy S9 ve 
Galaxy S9+ harici microSD kart desteği 
ile 400 GB’a kadar ek alan sunuyor.

Samsung Galaxy S9+ 

fark attı

LG 4K OLED TV 
fiyatları açıklandı



SOSYAL MEDYA

Fotoşaka

BAşkAnım 
BirAz 
güçLenSek mi? 

Serkan 
Başkan yine 
şampiyonlar 
şampiyonası 
ile döktürdü. 
Başkanım 
seneye daha 
güçlü bir şeyler 

de ayarlasak, 
yıksak mı 
ortalığı? 

HAdi Burcu YArış, SpOnSOr OLALım
Burcu ralli parkurlarının en renkli ve başarılı isimlerinden. 
Hadi özledik artık, yarışta kardeş dergimizle basın 
sponsorun olalım J

kerem BeY çOk 

YAkışmış
kerem Bey, Bentley 

continental gT 

ile nefis bir poz 

vermiş. markanın 

yeni ceO’su 
diye demiyoruz, 

gerçekten çok 

yakışmışJ

nurkAn BeY HAngiSi?

Tamam mazda’nın ceO’su 

olabilirsiniz ama bu pozun 

ardından hangisine binmeyi 

tercih ettiniz. ikisi de nefis.

TeBrikLer pınAr HAnımHoş geldin kerem. Ford’un güler yüzlü müdüresi pınar Hanım’ı ve ailesini tebrik ederiz. Yavrunuzla sonsuz mutluluklar, Allah analı babalı büyütsün J

ALi BeY Yine 
BAşArdı
Ali Bey nisan’da Adana’da 
dedi ve 2018 
yılında da 
binlerce insanı 
portakal kokan 
sokaklarda 
buluşturdu. 
Helal olsun. 
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