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Yeni Audi A6.
Şimdi zaman, sizin zamanınız.

Audi, çok daha fazlası.

Gelişmiş teknolojileriyle size zaman kazandırmak için 
yaratılan Yeni Audi A6 ile zaman 

şimdi sizin kontrolünüzde.

Yeni Audi A6 3.0 TDI motor seçeneğinin ortalama C0₂ emisyonu 142-150 g/km, 
ortalama yakıt tüketimi 5,5-5,8 l/100 km değerleri arasındadır.
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d
izel bitiyor hayır bitmiyor diye tartışıp dururken daha 
ciddi konular girdi hayatımıza. Örneğin büyük marka-
ların artık çoğu daha bölgesel düşünüp üretimlerini de 
buna göre revize etmeyi düşünüyor. 

daha önce bir model çıktığında global bir araç tasar-
ladık ve yılda şu kadar satacağız diyen ve bölge bazında 

araç üretmeyi düşünmeyen firmalar artık sadece ülkemiz için bile model 
geliştirir hale geldi.

Peki neden? Bizi çok sevdikleri için mi? Asla böyle değil elbette. Sade-
ce karlılıklarını korumak için. 

eskiden bir otomobili satışa sunduklarında önlerinde çok ciddi satış 
hedefleri olan markalar artık yerel bazda düşünmezlerse işleri hiç kolay 
değil. 

Bu gibi değişiklikler aslında ülkemiz için iyi. çünkü artık eskisi gibi 
üreticilerin verdiklerini almak zorunda kalmıyor, tüketicinin istekleri 
gerçekleşiyor. Artık premium modellerde bile 1.6 litrelik motor sunul-
maya başlanması da bunun bir kanıtı. elbette yüksek vergiler nedeniyle 
böyle bir durum oluştu ancak tüketici eğer hala o motorları almaya 
devam etseydi o zaman bu uygulama hayata geçmeyecekti. 

Ya da bir dönem beyaz renk furyası vardı ve neredeyse satılan her oto-
mobil beyaz renkti. Şimdi ise tüketiciler artık bekleme süresini göze alıp 
kendi zevklerine göre araç siparişi vermeye başlayınca son zamanlardaki 
modellerin büyük çoğunluğunda canlı renkleri görmeye başladık.

Önümüzdeki dönemde de araçların fiyatlarında ciddi düşüşler olacağı 
kanısındayım. çünkü ülkemizde bir kesim hep üst paketleri alsa da geri 
kalan kesim ucuz olsun, sadece en gerekli donanımlar olsun ki ikinci 
elde uygun fiyata satayım diye düşünüyor. Bu nedenle de markalar 

donanım paketlerini artan kurların da etkisiyle iyice 
azaltıp mümkün olan en düşük fiyatla araç satışına 
başlayacaktır. 

OtOmOtivde patrOn  
tüketici Oldu

mert duran
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aYIn OtOmOBili
ah audi vah audi
Audi A6 yenilendi ve gerçekten çok iyi bir otomobil halini 
almış. Bizzat Porto’da kullanma fırsatı bulduğum aracın 
pek çok noktasına hayran kaldım. Ancak gel gör ki modelde 
en küçük motor hacminin 2.0 lt olması onun için sıkıntılı 
olacaktır. BMW ve Mercedes gibi rakipleri 1.6 litrelik üniteler 
sunarken Audi neden böyle bir seçenek sunmadı şaşırdım. 
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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.
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Görülen model üzerindeki aksesuar ve donanımlar Türkiye paketinde farklılık gösterebilir. Juke’un ortalama CO2 emisyon değeri 104-145 gr/km 
ve ortalama yakıt tüketimi 4,0-6,3 lt/100 km olup versiyonlarına göre değişmektedir. Yakıt tüketimleri 715/2007/EC’ye göre belirlenmiştir. 
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Yeni BMW X2 iki motorla 
Türkiye’de

GÜNCEL  BMW X2

BMW’nin en yeni SUV modeli X2 
ülkemizde de satışa çıktı.

BMW’nin en yeni SUV modeli X2 
ülkemizde de satışa sunuldu. 
BMW X1 platformunda yükse-
len yeni X2, X1 ile X3 arasında 

köprü vazifesi görecek. Aracın boyutları 
X1’i küçük bulanlara göre hazırlanırken 
önden çekişli gövdesi de X3 ile olan en 
önemli farkı.

BMW UKL2 platformunu kullanan 
X2 4 silindirli motorlarla alınabiliyor. 
Ülkemizde aracın giriş motoru 1.5 litrelik 
turbo benzinli ünite iken daha fazla güç 
isteyenlere 2.0 litrelik dizel motor sunu-
luyor. Ayrıca bu versiyon dört tekerlek-
ten çekiş sistemiyle donatılmış. 

Aracın tasarımında sert ve agresif çiz-
gilere yer verilirken boyutları daha büyük 
göstermek büyük detaylar kullanılmış. 
Örneğin aracın far, ızgara ve böbrekleri 
tüm yüzü kaplıyor. Profilden bakıldı-
ğında ise donanıma bağlı olarak 20 inçe 
kadar jantların kullanıldığı araçta SUV 
kimliğine vurgu yapması için koyu renkli 
plastik kaplamalara da yer verilmiş.

Aracın arka kısmında aynı lastik 

kaplamaların devam ettirildiği dikkat 
çekerken iri stoplarla geceleri modelin 
kolayca fark edilmesi hedeflenmiş.

Ortak çizgilerle hazırlanan iç mekanda 

kullanılan düğme ve şalterlerin ergo-
nomisi yüksek. İç mekandaki malzeme 
ve işçilik kalitesi de BMW standartlarını 
karşılıyor. 
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Sheer  
Driving Pleasure

YENİ BMW X2.
İlham verici tasarımı ve sınıfında benzersiz performansıyla 
yeni maceralar sizi bekliyor. Şimdi BMW X2 zamanı.

BMW X2 yan 21x29,7.indd   1 5/24/18   4:57 PM



Pekin’de düzenlenen Auto 
China fuarında yeni modellerle 
beraber yeni bir marka da 
ortaya çıktı. Volkswagen SOL 

Çin için hazırlanan yeni bir alt marka.
Çin pazarına giriş yapan marka yeni 

modelini de fuarda tanıttı. E20X olarak 
adlandırılan model elektrikli motora 
sahip. 2018 sonunda satışa çıkacak 

olan model, sadece Çin pazarında 
yer alacak. JAC Motors’un elektrikli 
SUV modeli iEV7S ile aynı platforma 
sahip olan model, Seat’tan tasarım 
detaylarına sahip.

Kokpitte 8 inçlik dokunmatik 
ekran bulunan otomobilde 4G 
bağlantısı da mevcut. 7 inç boyutlu 
dijital gösterge paneli, anahtarsız 

giriş, kör nokta görüntüleme sistemi 
ve 360 derece kamera donanımları 
olan otomobilde akıllı hava temizleme 
özelliğine sahip.

E20X modeli, 116 HP güç ve 270 
Nm tork üreten elektrikli motora sahip 
olacak. Tek şarj ile 300 km menzile 
sahip olacak olan modelin satış fiyatı 
henüz bilinmiyor.

Volkswagen SOL isimli özel alt 
markası ile ağını genişletiyor

Volkswagen logosu değişiyor

JAC Motors ile güçlerini birleştiren 
Volkswagen yeni markası 
SOL’u ve E20X  
modelini tanıttı.

Volkswagen logosu değişiyor. Yeni logo yakında 
gelecek. Volkswagen elektrikli hatchback 
otomobilleri için ürün reklamcılığına sadece 
güvenmek istemiyor. Pazardaki en iyi elektrikli 
otomobil üreticisi olmayı hedefliyor.

Volkswagen tarafından “yeni Volkswagen” olarak 
adlandırılan bu hamle sayesinde pazarlama tarafında 
yapılacak bu değişiklik ile beraber dizel skandalı 
izlerini silmeyi düşünüyor.

Son 80 yıl içerisinde Volkswagen logosu 9. değişikliğini 
yaşayacak. Logoda yapılacak son revizyonun nedenlerinden 
bir tanesi, markanın elektrikli otomobillere ağırlık vermesi ve 
geçmişteki kara lekeyi ortadan kaldırmak. Yönetim tarafında 
büyük değişiklikler yapan marka pazarlama stratejisinde de 
değişiklikler yaparak yeniden bir başlangıç yapacak.
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GÜNCEL  VW SOL



•  7" Uconnect Multimedia Sistemi 
•   Apple CarPlay
•   Adaptif Hız Sabitleme Sistemi 
•   Otomatik Acil Durum Freni

Egea Hatchback’in ortalama CO2 emisyonu 98-147 gr/km, ortalama yakıt tüketimi 3,7-6,3 lt/100 km arasında değişmektedir.

Egea Hatchback üstün konfor, donanım ve teknolojik özellikleriyle sizi 
Fiat Showroom’larında bekliyor. Hemen bir test sürüşü yapın, 
beklentilerinizin ötesine geçin.

BEKLENTİLERİNİZİN
ÖTESİNE GEÇİN.

EgeaHB_OUTRO(21x29,7cm).indd   1 21/05/2018   11:36
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MURAT TOSUN’LA
OTOMOTiv GüNdeMi
murat@otostil.com
twitter.com/murattosunn
instagram/muratttosun

YORUM Murat tosun

E
fsane markaların yaşadığı olumsuz 
değişimler beni her zaman çok 
üzüyor.

Çocukluğumun markalarından 
olan Citroen’in geldiği durum da 
beni çok üzen konulardan biri. 

Çok iddialı otomobiller üreten 
Citroen, Türkiye’de günden güne 
kan kaybediyor.

PSA Grubu’nun etkisi Citroen 
modellerinin kayıplarında büyük etken ama Türkiye 
şartlarında çok daha iyi olması gereken bir marka ciddi 
satış kayıpları yaşıyor.

Başlıkta da söylediğim gibi bu bir analiz.
Her analizde olduğu gibi rakamsal verilere dayanıyor. 
Bu rakamsal verilen sadece bir aylık satış rakamları 

üzerine kurulu.
İşte son üç yılın Nisan ayı Citroen Türkiye satış 

rakamları karşılaştırması.
Citroen markası 2016 yılının Nisan ayında 2.449 

adetlik satış yapmış. 
Citroen markası 2017 yılının Nisan ayında 2.461 

adetlik satış yapmış.
Citroen markası 2018 yılının Nisan ayında 1.021 

adetlik satış yapmış.
Yani bu yılın Nisan ayında markanın satışları dibe 

vurmuş.
Üstelik bunu yaparken elinde C-Elysee gibi son 

derece iddialı bir otomobilde var.
Citroen global yönetimi bunun farkında ve eski 

modellerin yeniden canlandırılacağını açıkladı.
Umarım Citroen Türkiye’de bazı şeylerin farkına varır 

ve silkelenerek çocukluğumun bu efsane markasını hak 
ettiği yere taşır. 

Benim buna inancım tam. Yoksa farklı model 
seçenekleri ile Citroen markası gözümüzün önünde yok 
olup gidecek.

OtOstil artık karar yayını
Otostil dergisi Türkiye’nin en çok okunan otomobil 

dergilerinden biri. Otostil.com büyük holdinglerin 
desteği altında olmadan en çok okunan otomobil haber 
sitesi. Ayda 1.5 milyon tekil kullanıcı ve 4 milyon gibi 
son derece iddialı bir okunurluğu var. Sosyal medya 
hesaplarında yaptığımız tanıtım atağı ile birlikte haftada 
5 milyon erişimi gördük. Instagram hesabımız haftada 
3.5 milyon gösterime ulaşırken, Facebook sayfamız 
1.5 milyon gösterime ulaştı. Yani otostil 360 derece 
yayıncılığı yapan en başarılı otomobil yayıncısı. Sizlerin 
desteği ile hiç durmadan çalışıyoruz ve çok daha iyi 
olacağız. Teşekkürler… Kıskanmayın ne olur çalışın 
sizin de olur.
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BU yAzı BiR CıTROeN 
TüRkiye ANALizidiR

tOrpidO için Müzik tOp5
1. Feride Hilal Akın-Hakan Tunçbilek Gizli aşk
2. Mehmet Erdem Hara
3. Drake God’s plan
4. Murat Boz Geç Olmadan
5. İrem Derici Bin dereden
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Bu ay hangi 
festivale gitsem?

elif KavRan
BaşKa BiR şeyleR
     elif@stilyayincilik.com
     instagram.com/voswolice

PEKİ NEDİR BU SALDAFEST? 
Türkiye’nin dört bir yanından gençleri ‘’Eğlence 

ve Sosyal Sorumluluk’’ için bir araya getiren Salda 
Festival’i 29 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasın-
da gerçekleştirilecek. Müziğin yanında yarışmalar, 
yoga, pilates ve meditasyon istasyonları, masa oyun-
ları, dans gösterileri, aktiviteler ve özellikle doğa te-
malı sosyal sorumluluk atölyeleri ile dikkat çekiyor. 
’Eğlenirken hem doğaya, hem de kimsesiz çocuklara 
yardım etmek’’ sloganıyla; kütüphanesi olmayan 
bir okula kütüphane kurmak için ‘’kitap kumbara-
sı’’, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere toplanacak 
kıyafetler için ‘’kıyafet kumbarası’’, festival bo-
yunca kullanılan pet şişelerden heykel yapmak için 
‘’atıktan sanata’’ gibi sosyal sorumluluk projelerine 
ev sahipliği yapacak. Biletler saldafest.com’da satışa 
çıkıyor. Demedi demeyin geç kalmadan alın! Her 
yönüyle harika olan bu festivali kaçırmayın!

YORUM ELİF KAVRAN

G
eldi mi yaz, çıkalım mı yollara, 
gidelim mi festivallere, eğlenelim 
mi sabahlara kadar? Tabii ki de 
evet! O zaman bu ayki durağımız 
Salda Gençlik Festivali olsun! 

Bana göre festivalin en güzeli 
çadır kurulandır. İçinde çadır 
olmayan festivale festival demem 
ben mesela. Bu festival için çok 
heyecanlıyım çünkü yeri benim 
için dünyada görülmesi gereken 

yerler listesinde. Dünyada Mars gezegeninin yüzeyi ile 
aynı özelliği gösteren yerlerden biri, berrak ve temiz 
suyu, bembeyaz kumsalları olan Burdur’un Yeşilova 
ilçesi sınırlarında bulunan doğa harikası Salda Gölü’ne 
gidiyorum, anlatırken bile heyecanlandırıyor beni. 
Çantamı, çadırımı hazır ettim, bu ay sonu beni kimse 
tutamaz. Bekle beni SaldaFest, ben geliyorum!
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29 Haziran
SELDA BAĞCAN & Boom Pam
CAN BONOMO
PERA
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ
SATTAS
CHEESEBROTHERS ( After Party )

30 Haziran
HAYKO CEPKİN
MANUŞ BABA
SENA ŞENER
ADAMLAR
HEY! DOUGLAS ( After Party )

1 Temmuz
TEOMAN
MANGA
YENİ TÜRKÜ
SON FECİ BİSİKLET
MAYDAY



Sera Üner Goodyear 
Gelişen Pazarlar 
Kurumsal İletişim 
Direktörü Oldu

AXA Sigorta’da Üst 
Düzey Atama

Türkiye LPG Derneği 
Genel Sekreterliği’ne 
Cem Önce getirildi

ATAMALAR GÜNCEL

Dünyanın lider lastik 
üreticilerinden Goodyear’ın, 
Türkiye, Orta Doğu, Afrika 
ve Güney Afrika pazarı 
kapsamında Kurumsal 
İletişim Direktörü görevine 
Sera Üner atandı.

1996 yılında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü’nden mezun 
olan Üner, profesyonel iş 
yaşamına aynı yıl Cargill 
Türkiye’de başladı. Müşteri 
Hizmetleri ve Lojistik 
Müdürlüğü ile eş zamanlı 
olarak, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’yı kapsayan ihracat 
sorumluluklarının ardından 
2004 – 2012 yılları arasında 
Cargill Türkiye Kurumsal 
İletişim Müdürü ve İş 

Mükemmelliği Lideri olarak 
görev yaptı.

2013 - 2015 yılları arasında 
Temsa İş Makinaları’nda 
İletişim Müdürü olarak görev 
alan Üner, 2015 - 2017 yılları 
arasında Balparmak’ta 
Kurumsal İletişim Müdürü 
olarak çalışmalarını 
sürdürdü.

Geçtiğimiz yıl, Goodyear 
Lastikleri T.A.Ş. bünyesinde 
İletişim ve Kurumsal 
İlişkiler Müdürü olarak 
göreve başlayan Sera 
Üner’in, kurumsal iletişim, 
marka iletişimi, iç iletişim, 
sürdürülebilirlik, sosyal 
sorumluluk ve pazarlama 
gibi alanlarda 20 yılı aşkın 
deneyimi bulunuyor.

Türkiye’de sigorta 
sektörüne öncülük 

eden AXA Sigorta’nın 
Satış ve Pazarlama 

Başkanlığı koltuğuna  
Mayıs 2018 itibarıyla 

Firuzan İşcan atandı. 
Firuzan İşcan; şirketin 
Bölge Müdürlüklerinin 

yönetimi, dağıtım 
kanallarının satış ve 

pazarlama faali-
yetlerinden, acente 

satış geliştirme ve 
performans yönetimi, 

banka ve finansal 
kurumlar, sağlık 

ve hayat emeklilik 
satış, müşteri şikayet 

yönetimi ve pazarlama 
departmanlarından 

sorumlu olacak.

43. Olağan Genel Kurul’da Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Eyüp 
Aratay’ın seçilmesiyle Yönetim Kurulu yenilenen Türkiye LPG Derneği’n-
de Genel Sekreterlik görevini üstlenecek isim de belirlendi. Türkiye LPG 
Derneği (TLPGD) Genel Sekreterlik görevine LPG sektörünün tecrübeli 
isimlerinden Cem Önce atandı. 
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Küçük SUV’ların 
zirvesine Kona’cak mı?

SÜRÜŞ İZLENİMİ  HYUNDAI KONA

Küçük SUV segmentine Hyundai yeni modeli Kona ile dahil oldu. Ülkemizde üretileceği haberleri 
çıkmasına karşılık Güney Kore’de üretilip ülkemize ithal edilmeye başlanan Hyundai Kona 
bayilerdeki yerini aldı bile. Mert Duran

H
yundai Kona’nın dış 
tasarımı oldukça etki-
leyici. Aracın çekik ve 
küçük far yapısı onun 
Koreli olduğunu or-
taya koyan önemli bir 

detay. Canlı renk seçeneklerine sahip 
olan otomobilde tavan gövdeden farklı 
renkte alınabiliyor.

Önde olduğu gibi küçük ve çekik 
yapıda hazırlanan stoplara sahip olan 
Kona’ya profilden bakıldığında ise 
koyu renkli plastik kaplamaları saye-
sinde offroad kimliğinin öne çıkartıl-
dığı görülüyor. Aracı çepeçevre saran 
bu kaplamalar sayesinde dış görünüş 
oldukça güçlenmiş. 

İç mekanında gövde renkleri ile ha-
reket katılan Hyundai Kona’da genel 
olarak koyu renkler tercih edilmiş. 
Bu da ister istemez ferahlık hissini 
azaltıyor. Bunu azaltmak için ara-
cın karoser renginin iç mekanda 
da detaylarda kullanılması olumlu 
olmuş. Orta konsolda ergono-
mi sorunu olmasa da kullanılan 
malzeme kalitesi ortalamalarda ve 
bazı rakiplerinden geride.

Hyundai Kona daha çok şehir 
içi kullanımları düşünülerek 
hazırlanmış. Bu da iç mekanda 4 
yetişkin için yeterli alan anlamına 
geliyor. 5 kişi ile yolculuk yapmak 
sıkıntılı. Aracın arkasındaki yük-
leme alanı ise koltuklar dik halde 
361 lt iken katlandığında 1143 
lt’ye yükseliyor. Sınıf ortalama-
larını yakalayan bagaja yükleme 
yapmak zahmetsiz.

Motor seçenekleri  
şiMdilik sınırlı

Hyundai Kona Smart, Elite ve 
Elite Plus donanım paketleriyle 
alınabiliyor. Aracın giriş versiyonu 
olan 1.0 litrelik turbo beslemeli ve 

sadece manuel şanzımanla alınabilen 
motor 120 HP güç üretirken Tuc-
son’da da kullanılan 1.6 litrelik turbo 
benzinli ünite 177 HP güç üretiyor ve 
DCT otomatik vitesle alınabiliyor. İlk 
etapta araçta dizel motor olmayacak 
ve en erken yılın üçüncü çeyreğinde 
bu motor ithal edilecek.

177 HP’lik motor Kona’yı sınıfının 
en güçlülerinden biri haline getir-
miş. Bu motor ürettiği yüksek güç 
sayesinde oldukça canlı bir makine 
ve şanzımanla uyumu yüksek. Sürüş 
esnasında yaşanan en büyük sıkıntı ise 
1.6 litrelik motorun fabrika verisi 7,1 
litrelik ortalama tüketime ulaşmama-
sı. Güçlü motor cimri olmayı başara-
mıyor.

Hyundai Kona yol tutuş ve konfor 

konusunda sınıf beklentileri karşılıyor. 
Aracın direksiyon sistemi ise şehir 
içinde kullanım kolaylığı sağlayan bir 
yapıya sahip. Yerden yüksek yapısına 
rağmen rüzgarlardan çok etkilen-
meyen Kona’nın yerden yüksekliği 
de hafif arazi için yeterli. Aracın 1.6 
litrelik versiyonunda dört tekerlekten 
çekiş sistemi sunulması da sürüş esna-
sında ona duyulan güvenin artmasını 
sağlıyor. 

Hyundai Kona sadece Smart dona-
nımla alınabilen 1.0 T-GDI motorla 99 
bin 900 TL’den başlayan fiyat etike-
tine sahip. 177 HP’lik motorun Elite 
donanımı ise 130 bin TL’den başlayan 
fiyatla alınabiliyor. Üst paket ve ilave 
donanımlarla fiyat 140 bin TL’ye 
ulaşıyor.
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TEKNİK VERİLER HyUNDaİ KoNa

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

Motor hacmi 1591 cc

Maksimum güç 177 HP-5500 d/d

Maksimum tork 265 Nm- 1500 d/d

Son hız 205 km/s

0-100 km/s hızlanma 7.9 sn

Tüketim (fab. ver.) 6.2/7.1/8.4 lt/100 km

FİyaT 130.000 TL

SONUÇ
Küçük SUV’lara olan talep 
her geçen gün artıyor 
ve Hyundai Kona zorlu 
rakipleri karşısında başarılı 
olmak için gerekenlere 
sahip bir model. Onun elini 
zorlayansa sunulan turbo 
benzinli motorun müsrif 
yapısı. 
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Küçük hacimli motoru olmayan 
A6 Temmuz’da geliyor

SÜRÜŞ İZLENİMİ  AUDI A6 

Yeni Audi A6, Porto’da düzenlenen uluslararası 
basın lansmanıyla tanıtıldı. Biz de bu lansmanda 
aracı yakından tanıma fırsatı bulduk. Mert Duran

A
udi A6 yenilendi ve 8. nesline kavuştu. Aracın 
öncülerinden farklı olarak bu yeni versiyonunda 
teknolojik özellikleri artırılmış ve yolcuları için bir 
otomobilde “business class” konforu sunma iddiası 
vurgulanmış.

Yeni Audi A6, tıpkı A8 ve A7 Sportback modelle-
ri gibi, yeni Audi tasarım diliyle şekillendirilmiş. Sert hatlara, keskin 
kenarlara ve yayvan bir gövdeye sahip olan otomobil 4.939 mm 
uzunluğuyla, önceki versiyondan 7 mm daha uzun. Genişlik de 12 
mm artarak 1.886 mm’ye çıkarılırken, otomobilin yüksekliği önce-
ki versiyona kıyasla 2 mm artışla 1.457 mm’ye ulaşmış durumda

Yeni Audi A6, 7’si yeni geliştirilen 14 renk seçeneğine sahip. 
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Temel versiyona ek olarak, müşteriler iki spor ve tasarım versiyo-
nu ve S line paketi arasından seçim yapabilecekler. Bu versiyonlar 
arasında, tek çerçeveli ızgara veya yan hava kanalları gibi detaylarda 
farklılıklar bulunuyor.

Teknolojik iç mekan başTan yaraTılmış
Yeni A6’nın iç mekanında, her nokta baştan tasarlanmış. Aracın 

yaşam alanında teknolojik donanımlara ağırlık verilmiş. Yeni Audi 
A6’da orta konsol ve üstteki MMI dokunmatik ekranı, sürücüye 
çevrilmiş. Siyah panel görünüm sayesinde, ekranlar kapalıyken 
alüminyum çerçevenin içinde neredeyse görünmez oluyor. Kapıların 
açılmasıyla devreye giden ekran üzerindeki grafik kullanıcı ara birimi 
de, iç mekanın temasına uygun bir şekilde, oldukça sade.

Sınırlı moTor Seçeneği var 
Yeni Audi A6, ilk etapta 3.0 TDI motor seçeneği ile pazara sunu-

lacak. A6’da kullanılan dizel motor 286 HP ve 620 Nm torka sahip. 
Bu motor 100 km’de ortalama 5,8 lt yakıt tüketiyor. 3.0 TDI motorda 
sekiz ileri tiptronic şanzıman yer alıyor. TDI motorda quattro dört 
tekerlekten çekiş sistemi standart olarak bulunuyor. Tiptronic şanzı-
manda kendinden kilitlenen merkezi diferansiyel yer alıyor. Vites ge-
çişleri ise tümüyle otomatik. Motordan gelen yüksek gücün ilk andan 
itibaren hazır olması sayesinde çok etkileyici hızlanma değerlerine 
sahip olan A6’nın motorla şanzıman uyumu da çok başarılı. 

Audi bu araçta rakipleri gibi 1.6 lt veya daha düşük hacimli motor 
sunmayacak. Modeldeki en küçük güç ünitesi daha sonra satışa 
sunulacak olan 2.0 TFSI olacak. Bu motor da otomatik vites ile alına-
bilecek.

yol TuTuşu çok iyi
Lansman esnasında kullanma fırsatı bulduğum Audi A6’nın ye-

nilenen iç mekanı ilk anda sizi kendisine hayran bıraktırıyor. Aracın 
gösterge paneli ve dokunmatik ekranlarındaki yüksek kalite bazı 
rakiplerini de geride bırakmayı başarıyor.

Aracın sürüşü esnasında ise yeni yürüyen aksam sayesinde 
oldukça atak bir yapıda olduğu dikkat çekiyor. Direksiyon sistemi 
sürücüden gelen istekleri hemen yola aktarırken sessiz yaşam alanı 
da konforu artırıyor.

Aracın yeni şasisinin öncü modellerden daha atak yapıda olduğu 
hissediliyor. Ayrıca yeni modelde ön tekerleklerle uyumlu şekilde 
hareket edebilen arka lastikler de hem aracın dinamikliğini artırıyor 
hem de sürücünün virajlarda direksiyonu daha az çevirmesine olanak 
tanıyor. 

Yeni A6, 2018 yılı 2. yarısı itibariyle, Türkiye’de satışa sunulacak. 
Aracın henüz fiyatları belli değil. Ancak rakiplerde farklı olarak kü-
çük hacimli motora sahip olmaması nedeniyle A6’nın başlangıç fiyatı 
düşük olmayacak.

Audi A6 Sedan şu anda 3.0 TDI motor ve quattro dört tekerlekten 
çekiş sistemi ile 126 bin Euro’luk fiyat etiketine sahip. Yeni nesil ise 
artan teknolojik donanımların da etkisiyle öncüsünden daha yüksek 
bedelle alınacak ve tahmini fiyatı da 140 bin Euro olacak.

TEkNİk vERİLER AuDİ A6 50TDI

Motor (tip/silindir sayısı) V6/Dizel

Motor hacmi 2967 cc

Maksimum güç 286 HP-3500 d/d

Maksimum tork 620 Nm- 2250 d/d

Son hız 250 km/s

0-100 km/s hızlanma 5.5 sn

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

FİYAT AÇIKLANMADI

SONUÇ
Audi A6 zaten iyi bir 
otomobildi. Yapılan bu 
değişikliklerle çok daha iyi 
bir otomobil halini almış. 
Rakiplerinden farklı olarak 
küçük hacimli bir motora 
sahip olmaması model 
için en önemli dezavantaj 
ancak Audi bu durumu da 
donanımlı ve teknolojik iç 
mekanla bertaraf etmeye 
çalışıyor. 
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SÜRÜŞ İZLENİMİ  Volvo XC40

Arazi araçlarının 
pahalı transferi 
Volvo’nun en küçük SUV’u XC40 Türkiye’de resmi olarak tanıtıldı. Satış fiyatı el yaksa da yeni 
model kompakt SUV pazarında rakiplerini zorlayacak gibi görünüyor. Yazı: Tolga ÇOLAK

Volvo’nun kompakt SUV segmentine 
giriş yaptığı modeli XC40 tasarımı 
ile dikkat çekmeyi başarıyor. Büyük 
kardeşlerinden daha modern bir 
görünüme sahip olan otomobil, özellikle 
gençlerin ve kadınların ilgisini çekebilir.

Volvo’nun yeni CMA olarak 
adlandırılan platformu üzerine inşa 
edilen otomobil, küçük boyutlarına 
rağmen ferah bir kokpite sahip. Dört 
yetişkinin rahatlıkla seyahat edebildiği 
modelde 450 litrelik bagaj hacmi 
sunuluyor. Bazı üst segmentte bulunan 
rakiplerinden daha büyük bir bagaj 
alanı bulunan XC40’ın arka koltuklarını 
yatırdığınızda bu alan, 1560 litreye 

çıkabiliyor. 
İstanbul’da düzenlenen etkinlikte 

direksiyonun başına geçtiğim D4 kodlu 
motorun yer aldığı XC40, 190 HP güç 
ve 400 Nm tork üretebiliyor. 2.0 litrelik 
motor, 8 ileri otomatik şanzıman ile 
kombine edilmiş. Şanzımanın motor ile 
uyumu başarılı.

Sürüş konforu diğer Volvo 
modellerinden farklı değil. 
Süspansiyonları sert bir karaktere 
sahip olan model ile yoldaki kusurların 
ve kasislerin üzerinden bir miktar 
yavaşlayarak geçmek daha az 
sarsılmanızı sağlıyor. Direksiyonda 
ise iyileştirmeler mevcut. S90, S60 

ve XC60 gibi modellerde daha sert 
olan direksiyon tepkileri bu modelde 
daha yumuşak. Özellikle şehir içi 
kullanımlarda sizi daha az yoracaktır.

Volvo XC40 modelinde aktif güvenlik 
özellikleri daha da arttırılmış durumda. 
Yoldaki olası tehlikelere karşı daha 
hassas ayarlanan sensörler olası bir 
kazanın önüne geçebilmek için hızlıca 
devreye giriyor. Ayrıca kör nokta uyarı 
sistemine de yeni özellikler eklenmiş. 
Geri geri gelirken arka çaprazdan 
gelen tehlikelere karşı önce sesli uyarı 
yapan sistem, duruma göre çarpışmayı 
önlemek için sert bir şekilde fren de 
yapabiliyor.

SONUÇ
Volvo XC40 
ailenin en 
küçük üyesi 
ve premium 
kompakt 
SUV 
pazarında 
rakiplerini 
zorlamaya hazırlanıyor. Tasarımı 
ile dikkat çeken modeli farklı 
motor seçenekleri ile satın 
almak istiyorsanız bir süre daha 
beklemeniz gerekiyor.

TEKNİK VERİLER VOLVO XC40

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

Motor hacmi 1969 cc

Maksimum güç 190 HP-4000 d/d

Maksimum tork 400 Nm- 1750 d/d

Son hız 210 km/s

0-100 km/s hızlanma 7.9 sn

Tüketim (fab. ver.) 7.1/7.5/8.3 lt/100 km

FİYAT 292.160 TL



VW TOUAREG GÜNCEL 

Volkswagen, artık premium 
segmentin oyuncularından 
biri olduğunu kanıtlayan 
yeni modellerini birbiri 

ardına yollara çıkartıyor. Daha önce 
tanıtılan Arteon’un ardından tümüyle 
yenilenen 3. nesil Touareg markanın bu 
iddiasını güçlendiriyor. Adını Afrika’da 
çöl şövalyelerinden alan Touareg, 
Volkswagen tarihindeki ürün ve teknoloji 
hamlesinde önemli bir kilometre taşı 
olmanın ötesinde markanın da premium 
iddiasını gözler önüne serme iddiasına 
sahip. 

Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü 
Giovanni Gino Bottaro, “2017 yılı global 

SUV satışları 2016’ya göre 12,7 oranında 
büyüdü. Bu büyüme özellikle EMEA 
Bölgesi’nde (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) 
yüzde 19.2 olarak gerçekleşti. Böylesi 
hızlı büyüyen dünya SUV pazarında 
Volkswagen Gurubu 868 bin 862 adetlik 
satış adediyle 8. sırada yer aldı. Tiguan 
modeli ise 695 bin 383 adetle model 
listesinde 4. sırada” diye konuştu.

Yeni Touareg, tamamen yenilenen 
tasarımının yanı sıra, dijitalleşen 
özellikleri, gelişmiş sürüş destek 
sistemleri ve sürüş dinamizmi ile 
dikkatleri üzerine çekecek. 286 HP 
gücünde 3.0 litrelik 6 silindirli V6 
motor, 8 ileri tiptronik şanzıman ve 

4MOTION sürekli dört çeker sistemine 
sahip. Standart sunulan dijital kokpit 
“Innovision Cockpit”, “IQ. Light – 
LED Matrix” far sistemi, kolay açılır/
kapanır “Easy open/close” bagaj kapağı, 
park asistanı, 19inç “Osorno” alaşım 
jantlar, yerden yüksekliği ayarlayan 
havalı süspansiyon, “Vienna” deri 
koltuk döşemeleri, sürücü tarafı hafızalı 
elektrikli ön koltuklar, ön/arka koltuklar 
ile direksiyonda ısıtma ve 4 bölgeli tam 
otomatik klima gibi donanımlar aracın 
iddiasını en üst noktaya çıkarıyor. 0’dan 
100 kilometreye 6.1 saniyede ulaşan 
araç 100 kilometrede, ortalama 6,9 litre 
fabrika verisi yakıt tüketimine sahip. 

Yeni VW Touareg 157 
bin Euro’ya gelecek
Volkswagen Touareg üçüncü nesli ile bu ay 3.0 TDI motor ile 157 bin Euro’dan başlayan fiyatlarla bayilerde olacak.  
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GÜNCEL  BMW 3 SERİSİ

BMW’nin Frankfurt Otomobil Fuarındaki en büyük yeniliği 3 Serisi olacak. Modelin Almanya’daki son yol 
testleri tamamlanmak üzere.

G20 kasa koduyla Ekim’de 
düzenlenecek Frankfurt 
Otomobil Fuarı’nda 
sergilenecek olan yeni nesil 

BMW 3 Serisi bu kez de objektiflerimize 
hafif kamuflajla yakalandı.

Aracın far ve ızgara tasarımı net 
bir biçimde belli olurken profilden 
de uzayan arka kapı dikkat çekiyor. 
Aracın arka kısmında ise ledli ince 

yapılı stoplar ve ikili egzoz çıkışı 
ile modelin sportif görünümü 
pekiştirilmiş. Daha önceki nesillerinde 
hep safkan sürüş otomobili olarak 
adlandırılan model, ağabeyi 5 
Serisi’nde olduğu gibi artırılan konforu 
ile premium modeller içinde daha fazla 
tüketiciye ulaşmaya çalışacak.

Asıl önemli tasarım değişikliği 
ise stoplarda olacak. Daha önce de 

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

Frankfurt Otomobil Fuarı’nda 
sergilenecek olan yeni otomobil fuarla 
birlikte satışa sunulacak.

Frankfurt’ta tanıtılacak  
yeni BMW 3 Serisi’ni yakaladık



VW T-ROC  GÜNCEL 

Volkswagen’nin yakın zamanda tanıtacağı yeni 
kompakt SUV modeli T-Roc’un performanslı 
modeli T-Roc R’ı Almanya’da test edilirken 
görüntüledik.

Volkswagen T-Roc R 
performanslı kompakt 
SUV isteyenler için geliyor. 
Hızlı, performanslı ve 

yerden yüksek kompakt bir otomobil 
sahibi olmak istiyorsanız biraz 
daha beklemeniz gerekiyor çünkü 
T-Roc R geliyor. Volkswagen’in 
güçlü kompakt SUV’unun 
prototipi yollarda görüntülendi. 
Kamuflajsız olarak görüntülenen 
otomobilin, fotoğraflardan farklı 
gövde parçalarına sahip olacağını 
belirtmeliyiz.

Otomobilin fotoğraflarında da 
göründüğü üzere ön tarafında sis 
farları bulunmuyor. Ayrıca büyük 
tekerlerin, spor süspansiyonları ve 
dört çıkışlı egzozun yer aldığı model, 
R versiyonu için gerekli bileşenlere 
sahip.

VW T-Roc 
gelmeden performanslı 
versiyonunu yakaladık

T-Roc R’ın, kalbinde 
Golf R’da kullanılan 
2.0 litrelik benzinli 
motor yer alacak. 310 
HP güç ve 400 Nm 
torka sahip olması 
beklenen motor, hızlı 
SUV sevenlerin ilgisini 
çekecektir.
T-Roc, Volkswagen’in 
“R” logosunu 
yerleştirmek 
istediği tek SUV da 
değil. Wolfsburglu 
ekip, Tiguan R ile 
genişletmeyi planladığı 
“R” ürün gamına daha 
sonra bir Touareg R da 
ekleyebilir.

Volkswagen T-Roc R 
teknik özellikleri
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GÜNCEL  PEUGEOT 2008

Yeni Peugeot 2008 Eylül’de 
yollarda olacak
Peugeot’nun Eylül’de Frankfurt’ta tanıtacağı yeni 2008 modelinin nasıl görüneceğini açıklıyoruz.

Peugeot 2008 yaklaşık 5 yıldan 
sonra tamamen değişecek. 
Aracın artık eskimeye başlayan 
yapısı geçtiğimiz yıl yapılan 

makyajla dinç tutulmuş olsa da rakip-
lerin yenilenmeye başlaması nedeniyle 
model için de kapsamlı değişiklik vakti 
geldi. Peugeot 2008 yenilendiğinde 
adeta ağabeyi 3008’in küçük bir kopyası 
gibi olacak. Peugeot’nun ortak tasarım 
dili kullanmaya başlaması ile birlikte 
2008’in tasarımı da çok daha agresif 
hatlardan oluşarak yollarla buluşacak.

Yeni Peugeot 2008 2019 model 
olarak Yollarla buluşacak
Automedia’nın özel çizimine göre 

aracın ön kısmında çok daha sert 
bakışı bir yüz bizi bekliyor. Özelikle 
far tasarımının güncel modele göre 
önemi ölçüde değiştiği görülürken 
ızgarada ana hatlar korunmuş. Ancak 
tamponun genel yapısı da güncel 
modelden çok daha farklı olacak. 
Profilden daha geniş çamurluklar 
ve daha büyük camların dikkat 
çektiği otomobilde C sütununda 
3008 modeli ile benzerlikler hemen 
fark ediliyor. Burada kardeş model 
Opel Crossland X ile de ortak çizgiler 
görmek mümkün. Yeni modelde 
motor seçenekleri güncel versiyonla 
benzerliklere sahip olacak. Ancak asıl 
yük 1.2 litrelik turbo benzinli ünite 

ile güncel modelde sunulmayan 1.5 
litrelik dizelde olacak. PSA Grubu’nu 
pek çok modelinde kısa süre sonra 
bu 1.5 litrelik dizel üniteyi görmeye 
başlayacağız. Ayrıca şanzıman 
seçeneklerinde de 6 ileri tam otomatik 
yerine yeni geliştirilen 8 ileri tam 
otomatik vites kutusu kullanılacak.
Yeni aracın daha dinamik bir 
otomobil olması için ağırlığının 150 
kg civarında azaltılacağı belirtilirken 
şasinin de daha rijit hale getirileceği 
belirtiliyor. Özellikle yeni süspansiyon 
sistemi ve direksiyon ayarları 
ile 2008’in sınıfının en dinamik 
yol tutuşa sahip model olacağı 
vurgulanıyor.
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kıa suv ailesi keyifli ve 
eğlenceli yolculuklar yaşatıyor
Niro, Sportage ve Soul’den oluşan KIA SUV ailesi ile keyifli ve eğlenceli yolculuklar sizleri bekliyor.

KIA’nın 30 yıllık çevreci araç 
geçmişini temsil eden Niro, 
sınıfının en güçlüsü olarak dikkat 

çekiyor. KIA Niro, C SUV segmentinin 
ilk hibrit aracı ve aynı zamanda bu 
segmentin yaratıcısı olarak önemli bir rol 
oynuyor. 

1,6 litre hacimli benzinli ve elektrikli 
motorları ile paralel hibrit sistemine 
sahip Niro, toplam 141 HP motor 
gücü üreterek segmentinin en yüksek 
performansını sunuyor. Oluşturduğu 
gücü altı kademeli çift debriyajlı 
şanzımanla ön tekerleklere aktaran Niro, 
sadece 88 gr/km CO2 emisyon salınımı 
yapıyor. 3,8 lt/100 km yakıt tüketimi 
ile sınıfının en tutumlu ve çevreci ürünü 
olarak fark yaratan Niro, doğaya saygılı 
bir duruş sergiliyor.

Gerçek SUV keyfi yaşatan kIa 
SportaGe…

25. yıl dönümünde tüm dünyada 5 
milyona ulaşan satışları ile ulaşılması zor 
bir rekora imza atan KIA Sportage, SUV 
severlerin ilgi odağı olmaya devam edi-
yor. Geniş ve ferah kabiniyle sürücü ve 
yolculara maksimum düzeyde rahatlık 
sunan Sportage, aldığı “Red Dot”, “IF” 
ve “Good Design” gibi uluslararası tasa-
rım ödülleri ile de iddiasını sürdürüyor. 

Yüksek malzeme kalitesine, sürücü 
odaklı geniş kontrol paneli, detaylarla 
zenginleştirilen iç kabini ile lüks duy-
gusunu maksimumda yaşatan Sportage; 
7.0 inç büyüklüğündeki gösterge ekranı, 
dokunmatik bilgi, eğlence ve navigasyon 
sistemi ile de sürücülere tüm bilgileri 
kolaylıkla görebilme şansı veriyor. 

kIa’nIn fenomeni SoUl
Kendine özel tasarımı ile şehrin feno-

meni olarak dikkatleri üzerine çeken KIA 
Soul, sıra dışı olmayı sevenlerin tercihi 
olarak öne çıkıyor… Konforlu sürüşü 
ile şehirde heyecan verici keşiflerin 
peşinden giden Soul, yolcularını da bu 
heyecan verici maceraya ortak ediyor.

Etkileyici sürüş dinamiği, dikkat 
çekici ön farları, cesur ön ve arka tam-
ponları, renkli ve dokunmatik ekranlı 
müzik sistemi, birbirinden canlı renk 
seçenekleri, anahtarsız giriş ve çalıştırma 
sistemi, değişken direksiyon modu, yo-
kuş kalkış destek sistemi, ferah iç kabini 
ile konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.  
KIA Soul, 1.6 litre CRDi dizel motoru ve 
7 ileri DTC şanzımanı ile yüzde 20’ye 
varan yakıt tasarrufu sağlıyor.

KIA SUV AİLESİ ADVERTORIAL 
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GÜNCEL  VW PASSAT 

Volkswagen Passat 2019 model yılında makyajlı olarak ülkemizde de satışa sunulacak. 

VW Passat yenileniyor. Aracın 
yeni neslinin bu yılki Frankfurt 
Otomobil Fuarı’nda tanıtılması 
bekleniyor. 

Yeni VW Passat ilk bakışta güncel 
modelle benzer hatlara sahip olsa 
da yeni olduğunu da hissettirmeyi 
başarıyor. Aracın özellikle ön kısmındaki 
Arteon modelini andıran ızgara ve far 
tasarımı modelin daha dinamik bir yüze 
kavuşmasını sağlamış.

Yeni Volkswagen Passat  
otonom sürüşe odaklanmış

Kısa bir süre önce Jetta modelini de 
yenileyen markanın büyük sedanında 

yine iki model arasında benzerlikler 
olacak. Ancak Passat’ın özellikle 
teknolojik anlamda kardeşinden bir 
hayli ileride olacağı belirtiliyor. Özellikle 
yarı otonom sürüş konusunda eksiksiz 
bir model olarak tanıtılması planlanan 
Passat’da aktif şehir içi fren sisteminden 
şerit takip asistanına, adaptif hız 
sabitlemeden kör nokta uyarısına kadar 
pek çok donanım standart donanımda 
sunulacak. Aracın motor seçeneklerinde 
ise en büyük yenilik yeni 1.5 litrelik 
TDI motorun kullanılması olacak. Daha 
önce Passat’ın benzinli motorlarında 
1.4 litrelik ünite ağırlığı çekerken 
yeni nesilde hafif hibrit teknolojisine 

sahip 48V’lik elektrikli bileşenler de 
eklenecek. Bu sayede de benzinli motor 
yeni Golf’de olacağı bir anlamda hibrit 
olacak.

Vites kutularında ise önemli bir 
değişim olmayacak. DSG ve manuel 
vitesler yine versiyona göre standart 
veya opsiyonel olarak alınabilecek. 
Dört tekerlekten çekiş sistemiyle de 
alınabilecek olan yeni nesil Passat’ın 
iç mekanı ise güncel modelden 
daha geniş olacak. Aracın koltuk 
tasarımının yeni nesilde değiştirilmesi 
bekleniyor. Dingil mesafesi aynı kalsa 
bile bagaj kapasitesinde de büyüme 
olacak.

Makyajlı Volkswagen 
Passat 2019’da gelecek



Yeni Seat Leon önümüzdeki 
yıl yollarda olacak 
Seat, yeni Leon’un önümüzdeki yıl bayilerde olacağını açıkladı. Aracı kış testleri devam 
ederken yakaladık.

Yeni Seat Leon önümüzdeki 
yıl yollarda olacak. Biz de aracı 
dağ yollarındaki testi esnasında 
fotoğraflarını çekmeyi başardık.

Seat’ın en çok güvendiği 
modellerden olan Leon önümüzdeki 
yıl yeni nesliyle bayilerde olacak. 
Aracın şu anda son testleri devam 
ediyor. Her ne kadar biz yaza girmiş 
olsak da aracın kış şartlarındaki 
tepkilerini ölçmek için Seat 
mühendisleri yeni otomobillerini 
dağ zirvelerinde kullanmaya devam 
ediyor. Bu esnada objektiflerimize 
takılan otomobilin kış lastikli 
olmasının nedeni de bu.

Boyutları değişmeyecek
Yeni Seat Leon’un dış tasarımında 

boyutların bu nesille benzer olacağı 
görülüyor. Ancak asıl yenilik özellikle 
ön kısımda olacak. Zaten bu nedenle en 
yoğun kamuflaj da bu alana yapılmış.

Yeni modelde bal peteği desenli 
ızgaranın kullanıldığı belli olurken 
farların daha sivri bir şekilde olacağı 
fark ediliyor. Aracın sis farları da yine 
aşağıda konumlandırılmış.

Profilden değişikliğin gözlenmediği 
otomobilde arkada ise yeni nesil stoplar 
görev yapacak. Yine bagaj kapağına 
uzanacak iki parçalı stoplarda öncü 
modelle benzer çizgiler olduğu fark 
ediliyor.

Yeni Seat Leon’da yine alıştığımız TSI 
ve TDI güç üniteleri sunulacak. Ancak asıl 
önemli yenilik bu nesilde bir elektrikli 
versiyonun olması olacak. Seat bu aracı da 
2020 yılında tüketicilerle buluşturacak.

motorlarda ağırlık 
Benzinlide

1.0 ve 1.5 litrelik TSI güç üniteleri ile 
birlikte 1.6 TDI dizel motor seçeneğinde 
yine manuel ve DSG vites kutuları görev 
yapacak.

Mk8 isimli 8. Nesil Golf modelinde 
de kullanılacak olan hibrit sistemin 
uygulanacağı Leon bu teknoloji 
sayesinde 50 km’lik elektrikli menzile 
sahip olacak.
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SEAT LEON  GÜNCEL 



KARŞILAŞTIRMA FORD ECOSPORT & NISSAN JUKE & RENAULT CAPTUR & OPEL MOKKA X & PEUGEOT 2008

FoRd EcoSpoRT iLE KüçüK SUV pAzARInIn LidERi oLMAK iSTiyoR. ARAcIn iddiALI MoToRU VE 

TASARIMI bUnU bAŞARMAK için yETERLi Mi?

yAzI Tolga ÇolaK

Ford’un Edge ve Kuga model-
lerinden sonra SUV ailesine 
yeni katılan EcoSport, kü-
çük SUV pazarındaki kendi-

ne yer edinmeyi hedefliyor. Böylece 
diğer modeller için dişli bir rakip ola-
cak. EcoSport’un tasarımında başla-
yacak olursak, otomobilin Kuga’nın 
küçülmüş hali olarak göründüğü 
söyleyebiliriz. Ön tampon tasarımı, 
farların şekli ve ızgara otomobile 
sevimli bir görünüm kazandırırken 
aynı zamanda da sportif görünmesini 
sağlıyor.  Otomobilin arka tarafına 
geçtiğimizde ise işlerin biraz daha 
farklı olduğunu söyleyebiliriz. Ford, 
EcoSport’ta farklı bir bagaj kapağı 
tasarımı uygulamış. Bagaj kapağı 
sola doğru açılıyor. Bu da özellikle 
AVM gibi kapalı otoparklı bir yere 
geri geri veya paralel park ettiğinizde 
sizi zorlayabilir. Arkanıza park eden 
kişi eğer yakın park ettiyse bu alana 
ulaşmak için öncelikle otomobilinizi 
bir miktar hareket ettirmeniz gere-
kiyor. Ancak bu kapağın arkasındaki 
356 litrelik yükleme alanı beklenti-
leri karşılıyor. 

Ön konsol işlevsel
EcoSport’un kabini kompakt 

bir otomobilde olması gerektiği 
gibi işlevsel bir şekilde tasarlan-
mış. Saklama gözleri ihtiyaçlarınızı 
karşılamayı başarıyor. Ayrıca ön 
konsolda bulunan tutma yeri oto-
mobile maceracı bir ruh kazandırı-
yor. Sync3 multimedya sistemi ile 
gelen otomobil, günümüz bağlantı 
ihtiyaçlarını karşılamayı başarıyor. 
Android Auto ve Apple CarPlay 
destekleri sayesinde akıllı telefonu-
nuzu bu ekrandan kontrol edebi-
lirsiniz. Ek olarak B&O ses sistemi 
müzik dinlemeyi sevenler için 
tatmin edici bir performansa sahip. 

ST-Line olarak adlandırılan tek 
donanım ile gelen otomobil, satın 
alma esnasında çok fazla seçenek 
sunmuyor gibi görünse de fazlasıyla 
opsiyon seçeneğine sahip. 

Ödüllü motor yeterli
Ford’un kalbinde 1.0 litrelik 3 

silindirli motor yer alıyor. Otomatik 
şanzıman ile kombine edilen bu 
motor, özellikle şehir içi kullanım-
lar için yeterli performansa sahip. 
Ara hızlanmalarda ve ilk hareket 
anında biraz ağırkanlı hareket et-
mesine rağmen devamını getirmeyi 
başarıyor. Aracın yüklü durumlarda 
da performansı değişmiyor ki bu da 
son derece olumlu. Bunun olma-
sında da tork dağılımının dengeli 
yapısının etkisi büyük. 

Ayrıca 1.5 litrelik dizel motorla 
alınabilen modelde bu versiyon 
ise sadece manuel vitesle kombine 
ediliyor. Bu da ister istemez özellik-
le otomatik vites seven kadınların 
ilgisini azaltacaktır. 

Otomobilin süspansiyonları 
ise alıştığımız Ford konforunda. 
Yoldaki kasisleri ve kusurları başarılı 
bir şekilde emen süspansiyon, hızlı 
girilen virajlarda gövde ağırlığını 
dengeli bir şekilde taşıyabiliyor. 
Direkt direksiyon sistemi ise Ford 
standartlarını karşılamayı başarıyor. 
Aracın gürültü düzeyi ise bekle-
nenden biraz fazla. Bu sınıfta daha 
sessiz modeller mevcut. 

Hem dizel manuel hem de ben-
zinli otomatik versiyonu 126 bin 
500 TL’den satılan Ford EcoSport 
sadece ST-Line donanım paketi 
ile alınabiliyor. Araçtaki zengin 
opsiyonel donanımlar da satın 
alındığında ise fiyat etiketi 135 bin 
TL seviyesine yükseliyor ki rakipleri 
ile benzer seviyede kalıyor.
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Yıldız olmak için    yola çıktı
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KARŞILAŞTIRMA FORD ECOSPORT & NISSAN JUKE & RENAULT CAPTUR & OPEL MOKKA X & PEUGEOT 2008

SONUÇ
EcoSport, küçük 
SUV sevenler 
için güzel bir 
alternatif. 
Günümüz 
ihtiyaçlarını 
karşılamayı 
başarıyor. Ayrıca 
küçük motoruna 
oranla yeterli 
performansa da 
sahip. Sadece 
bagaj kapağının 
tasarımına 
alışmak biraz 
zaman alıyor.

oToSTiL TEST VERiLERi
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.9
0-400 m (sn) 23.1
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.3
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.6
Gürültü 100 km/s (dB) 66 
Test tüketimi (lt/100 km) 6.9
Menzil (km) 754

TEKniK VERiLER FoRd EcoSpoRT 1.0 EcobooST

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 12/2

Motor hacmi 998 cc

Maksimum güç 125 HP-6000 d/d

Maksimum tork 170 Nm-1400 - 4500 d/d

Son hız 180 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.6 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

Aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Disk/ kampana

Lastikler 215/45 R17

Depo kapasitesi 52 lt

Bagaj hacmi 356 lt

Ağırlık 1324 kg

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

Uzunluk 4096 mm

Genişlik 2057 mm

Yükseklik 1713 mm

Aks mesafesi 2519 mm

FiyAT 126.500 TL

Yıldız olmak için    yola çıktı
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KARŞILAŞTIRMA  FORD ECOSPORT & NISSAN JUKE & RENAULT CAPTUR & OPEL MOKKA X & PEUGEOT 2008w

Tasarımıyla öne çıkıyor

Dayanıklılığıyla kendisini kanıtladı

Nissan Juke

Renault Captur

Nissan Juke, tanıtılmasının üzerinden 
uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen 
halen daha dişli bir rakip. Ülkemizde 
özellikle tasarımı ile birçok insanın beğe-
nisini kazanan otomobil, küçük boyutları 
sayesinde şehir içi kullanımlarda kolaylık 
sağlıyor. 3 farklı motor seçeneğine sahip 
olan Juke’un baz versiyonu 1.2 
litrelik benzinli motora ve manuel 
şanzımana sahip. 1.2 litrelik 
motor dışında Nissan kulla-
nıcıları için 1.5 litrelik dizel 
ve 1.6 litrelik benzinli motor 
seçeneklerini de sunuyor.

Fiyat: 86.320 TL

Renault, Captur ile küçük ve yerden 
yüksek otomobil severlerin ilgisini 
çekmeye başarıyor. Captur’un kaputunun 
altında bulunan 1.5 litrelik dizel motor, 
diğer Renault modellerinden de alışık 
olduğumuz gibi verimli ve performanslı bir 
karaktere sahip. Fabrika verilerine yakın 

bir yakıt tüketim ortalaması 
bulunan otomobil, yüksek 

fiyatı ile rakiplerinin bir 
adım gerisinde kalsa 

da tasarruflu motoru 
bu farklı bir miktar 
kapatabiliyor.

Fiyat: 105.400 TL

NissAN’IN uzuN yILLARdIR 
ARAMIzdA oLAN ModeLi, geçeN 

yILLARA RAğMeN iddiAsINI 
KoRuMAyA devAM ediyoR.

CApTuR, yAKIT TüKeTiMi ve 
peRFoRMANsI iLe eCospoRT içiN 
diŞLi biR RAKip ve üLKeMizde de 

oLduKçA seviLeN biR ModeL.
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Çok sevilen yaşlı kurt

Emin adımlarla ilerliyor

Peugeot 2008

Opel Mokka X

5008 ve 3008’den sonra Peugeot’nun SUV 
pazarındaki temsilcilerinden 2008, kompakt 
SUV pazarında oldukça sevilen bir model. 
1.2 litrelik 110 HP güç üreten Pure Tech 
motor ve 1.6 litrelik dizel motor seçenekleri 
ile satılan otomobili, manuel veya 
EAT6 otomatik şanzıman ile 
satın alabiliyorsunuz. Üç 
farklı donanım seviyesi ile 
gelen otomobilde GT-Line 
isimli sportif donanım 
sadece 1.2 benzinli motor 
seçeneğinde sunuluyor.

Fiyat: 128.500 TL

Mokka’nın yenilenen kardeşi Mokka 
X, 1.4 litrelik benzinli ve 1.6 litrelik 
dizel motor seçenekleri ile satışa 
sunuluyor. Dizel motor performanslı 
fakat biraz fazla yakıt tüketiyor. 
Ayrıca dört tekerlekten çekiş 

özelliğini sadece dizel 
manuel şanzıman ile 

alabiliyorsunuz. 
Aracın satış 
fiyatının 
yüksek oluşu 
da albenisini 
azaltıyor. 

Fiyat: 130.900 TL

2008, eN KüçüK suv 
ModeLi oLAbiLiR. FAKAT 

ModeL oNA veRiLeN 
göRevi bAŞARILI biR 

ŞeKiLde yeRiNe geTiRiyoR.  

opeL, MoKKA’yI 
yeNiLediKTeN soNRA 
yoLuNA KARARLI biR 

ŞeKiLde devAM ediyoR. 
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Herkes kaçıyor Honda 
dizelde devrim yapıyor

H
onda, dizel 
motorlu Civic 
modelini 
ilk olarak 
önceki nesilde 

tanıtmıştı. Hatchback 
versiyonunda bulunan 
dizel motor seçeneği, biraz 
gürültülü çalışıyordu. Fakat 
yakıt tüketimi oldukça 
başarılıydı. Yeni modelde 
işler biraz daha değişmiş.

Otomobilin dış 
tasarımında arka tarafta 
bulunan i-DTEC yazısı 
dışında bir farklılık 
bulunmuyor. İç tarafında ise 
konsol benzinli modellerle 
aynı. Executive donanımda 
ısıtmalı deri koltuklar, 7 
inç multimedya sistemi gibi 

özellikler mevcut.
Yeni dizel motor, eskisin-

den daha az titreşime sahip. 
Ayrıca yakıt tüketiminde de 
yenilikler var. Yenilenen pis-
tonlar ve kayışlar sayesinde 
otomobil, fabrika verilerine 
göre 100 km’de sadece 3.4 
litre yakıt tüketiyor. Tabii bu 
fabrika verileri. İstanbul gibi 
kalabalık bir şehirde yaşıyor-
sanız bu rakamlara ulaşmanız 
biraz zor fakat test ettiğimiz 
süre boyunca ortalama 100 
km’de 5.0 litre tüketim elde 
etmeyi başardık. Günümüz 
şartları göz önüne alındığın-
da Civic dizel ile elde ettiği-
miz veriler oldukça tatmin 
edici. Performans tarafında 
da kullanıcısını tatmin et-

Pek çok üretici dizel motorlara veda ederken Honda, civic modelinde yeni bir 
dizel motorlu versiyon sunmaya başladı. Honda’ın bu yeni dizeli saHiP olduğu 
güç ve kullanım karakteri ile dizelin daHa uzun yıllar Hayatımızda olacağının da 
Habercisi. yazı: tolga çolak

test   Honda CiviC dizel 
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Herkes kaçıyor Honda 
dizelde devrim yapıyor

meyi başaran otomobil, ara 
hızlanmalarda ve ilk kalkış 
anında seri bir şekilde hare-
kete geçebiliyor.

Şimdilik sadece 
manuel

Kemikli yapıdaki 6 
ileri manuel şanzımanla 
kombine edilen motor bu 
sayede benzinli modellerle 
yarışan kullanım keyfi 
sunuyor. Araçta otomatik 
vites kutusu Temmuz ayında 
sunulmaya başlanacak ve 
9 ileri orana sahip olacak. 
Ancak performans isteyen 
Honda tüketicilerinin 
beklediği bu manuel model 
kesinlikle benzinli kardeşi ile 
yarışabilecek kapasitede. 

Sessiz çalışan dizel 
motor, otomobilin 
konforunda iyileşmeler 
olması sağlamış. Hemen 
hemen benzinli motor 
kadar sessiz çalışan motor 

sayesinde kabin içerisine 
gürültü aktarılmıyor. Motor 
gürültüsü dışında otomobilin 
genel yalıtımı geliştirildiği 
için rüzgar gürültüsü de 
kabin içerisine makul 
miktarda aktarılıyor.

Yola YapıŞıYor
Direksiyon sistemi öncü 

modele kıyasla daha direkt 
hale getirilen otomobilin yeni 
yürüyen aksamı sayesinde 
rijitliği de artmış. Hızlı girilen 
virajlarda yola sağlam basan 
Civic Sedan zorlanmalarda 
önden kayıyor ancak ESP 
hızla araca müdahale ediyor. 

125 bin TL bedelle alı-
nabilen Civic Sedan Dizel 
fiyatıyla oldukça avantajlı bir 
otomobil. Çok fazla raki-
bi olmayan modelin fiyatı 
aracın donanımı da düşü-
nüldüğünde makul kalıyor. 
Üstelik yerli olması da onun 
için önemli bir avantaj.

SONUÇ
Ülkemizde Şubat ayından itibaren 
satışa sunulan otomobil, şimdilik 
manuel şanzıman ile satın alınabi-
liyor. Şanzımanın motor ile uyumu 
başarılı. vites oranları şehir içi kul-
lanımlar için güzel ayarlanmış. Çok 
fazla vitesle oynamadan trafikte 
yolculuk edebiliyorsunuz.

otostil test verileri
0-100 km/s hızlanma (sn) 10.2
0-400 m (sn) 21.7
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.8
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.9
Gürültü 100 km/s (dB) 67 
Test tüketimi (lt/100 km) 5.0
Menzil (km) 920

teknik veriler Honda cıvıc dizel 

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/4

Motor hacmi 1597 cc

Maksimum güç 120 HP-4000 d/d

Maksimum tork 300 Nm-2000 d/d

Son hız 201 km/s

0-100 km/s hızlanma 10.0 sn

Şanzıman 6 ileri manuel

aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Disk/ disk

lastikler 215/50 R17

depo kapasitesi 46 lt

Bagaj hacmi 519 lt

ağırlık 1385 kg

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

Uzunluk 4648 mm

Genişlik 1799 mm

Yükseklik 1407 mm

aks mesafesi 2698 mm

Fiyat 125.250 tl
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GÜNCEL  BMW M5 & 620D GT

BMW 6 Serisi, 4 
silindirli yeni bir giriş 
motoruna kavuştu. 
620d Gran Turismo, 

firmanın diğer 
modellerinde de 

kullanılan 190 HP güç 
ve 400 Nm tork üreten 

motor seçeneği ile 
alınabiliyor.

0-100 km/s hızlanmasını 7,9 saniye-
de tamamlayan 620d, 100 km’de ortala-
ma 4,9 lt yakıt tüketiyor. 8 ileri otomatik 
vites kutusu ile donatılan bu motor ile 
araç 220 km/s maksimum hıza ulaşırken 
sadece arkadan itişli olarak alınabilecek.

Yeni 6 Serisi’nde BMW, 5 motor 

seçeneği sunuyordu. 2 adet sıralı 6 
silindirli dizel, 2 tane sıralı 6 silindirli 
benzinli ve 4 silindirli benzinli motor 
araçla alınabilirken bu yeni motorla 
birlikte motor sayısı da altı oldu.

Şimdilik bu motorun ne zaman 
satışa sunulacağı ve fiyatı konusunda 

bir açıklama yapmayan BMW’nin bu 
aracı uygun fiyatla sunması çok zor. 
Elbette 6 silindirli motorlara göre fiyat 
etiketi daha uygun olsa da aracın genel 
fiyatlandırması yüksek olduğu için bu 
yeni motor seçeneği de yine herkese 
hitap etmeyecektir.

BMW 6 Serisi’nin artık 
4 silindirli kalbi var

M5 Competition V8 motoru 625 HP güç 750 Nm tork 
üretebiliyor. Standart M5 modelinden 17 HP daha 
güçlü olan model 0-100 km/s ivmelenmesini 3.1 
saniyede, 0-200 km/s ivmelenmesini ise 10.8 saniyede 
tamamlıyor. Son hızı 305 km/s ile sınırlandırılan 
otomobil, aynı zamanda standart M5 modelinden 0.3 
saniye daha hızlı.
Son M5 modelinde olduğu gibi M5 Competition da 
dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak. 8 
ileri otomatik şanzımanın yer aldığı otomobilde 3 
farklı sürüş modu mevcut. Ayrıca şanzıman yağı 
soğutucusu ise standart olarak sunuluyor.
M5 Competition gücünü dört tekerleğe birden 
iletmesine rağmen kullanıcı ise bağlı olarak bütün 
gücü arka tekerleklere iletebilecek. Ayrıca bu 
otomobilde vanalı egzoz da mevcut. Sistemde 
bulunan vanalar ile egzoz gürültü şiddetini orta 
konsoldan kontrol edebilmek mümkün.
Otomobil toplamda standart modelden 23 kg daha 
hafif. Türkiye’ye gelip gelmeyeceği bilinmeyen 
otomobilin fiyatı da henüz açıklanmadı. 

BMW M5’i güçsüz 
bulmak artık 
imkansız 



Volvo’nun orta sınıf sedan S60 tamamen yenilenmiş haliyle bu yıl sonunda tanıtılacak. 
Yeni Volvo S60 2019 model olarak yıl 

sonunda tanıtılacak. Aracı görenler onun 
küçük bir S90 olduğunu düşünecektir.

Yeni Volvo S60’a ilk bakıldığı anda 
aracın küçük bir S90 olarak hazırlandığı 
belli oluyor. Daha önce de casus 
fotoğrafları internete düşen Volvo S60’ın 
yeni nesli bu yılın sonunda tanıtılacak. 
Aracın satışa sunulması ise yılbaşını 
bulacak.

Yeni VolVo S60 Yıl  
bitmeden gelecek

Volvo S60 2019 model olarak 
tanıtılacak. Aracın ön tasarımında da 

arka tasarımında da S90 modelinden 
bolca iz göreceğiz. Volvo’nun yeni marka 
yüzüyle donatılacak otomobilin arka 
kısmında ise benzerlikler artacak. Aracın 
profilinde ise arkaya doğru yükselen 
cam çizgisi ve geniş çamurluklar dikkat 
çekecek. Volvo bu araçta versiyona 
göre 19 inçlik jantları da sunacağı 
için bu geniş çamurluklar zengin jant 
alternatiflerine ev sahipliği yapacak.

Aracın iç mekanında da dış tasarımda 
olduğu gibi S90 modelinden izler 
görülecek. Ancak henüz orta konsol 
tasarımıyla ilgili bir tasarım detayı 
sızmadı ve bu alanın gizemi devam 

ediyor.
Volvo bu aracı Güney Carolina 

tesisinde üretecek ve pek çok ülkede 
satışa sunacak. Bu fabrikanın kapasitesi 
yıllık 100 bin araç üretimi ve yeni nesil 
XC90 da bu tesiste üretilecek.

dizel motor olmaYacak
Volvo CEO’su geçen sene 

modellerinde dizel motor seçeneğini 
sunmayacağını açıklamıştı. Bu 
açıklamanın üzerinden çok uzun bir süre 
geçmeden ilk haber geldi. Yenilenen S60 
modelinde artık dizel motor seçeneği 
olmayacak.

Yeni Volvo S60 ile rekabeti 
Yeniden başlıYor
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VOLVO S60  GÜNCEL 
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GÜNCEL  AUDI S8

İlk olarak 2016 yılında testlerine 
başlanan ve kamuflajlı olarak dönem 
dönem test edilen yeni Audi S8 
modelini kamuflajsız olarak yakaladık.

Almanya’daki meşhur Nürburgring 
pistinde test edilen sportif sedan 
otomobilin arka tarafında bulunan 4 
çıkışlı egzoz ve jantların içerisinden 
görünen Audi Sport fren kaliperleri 
dikkat çekiyor.

Kokpit detayları da ortaya çıkan 
otomobilin ön konsolunda büyük 
değişiklikler yer alıyor. A8 ile benzer 
yapıda görünen kokpitin görselleri ise 
şimdilik gizli tutuluyor.

S8’in kaputunun altında 4.0 
litrelik V8 motor olacak. Bir önceki 
nesilde 520 HP güç üreten motorun 
yeni modelde 540 HP güç üreteceği 
açıklanıyor. Bu motor da Porsche 

modellerinde kullanılan güç 
ünitesinden başkası değil.

RS8 versiyonunun gelip 
gelmeyeceği konusunda henüz bir 
bilgi paylaşılmadı fakat RS modellerin 
sayısının artacağını biliyoruz. Ayrıca 
540 HP güce sahip olması beklenen S8 
modelinden daha güçlü bir versiyon 
istiyorsanız, S8 E-Tron veya RS Q8 
modelini beklemeniz gerekecek.

Audi’nin sportif sedanı 
S8’i Nürburgring pistinde 
yakaladık Audi’nin en büyük sedanı A8’in sportif versiyonu S8’i 

Nürburgring pistinde test edilirken görüntüledik.



Yeni Mercedes CLS 
878 bin TL’ye geldi
Mercedes-Benz CLS, tamamen yeni üçüncü nesli ile yollara 
çıktı. 878.600 TL’den başlayan fiyatlara Türkiye’de satılmaya 
başlanan CLS 3.0 litrelik dizel motora sahip. 

LED yüksek performanslı farlar, 
18 inçlik alaşım jantlar, şerit takip 
yardımcısı, 12,3 inçlik merkezi 
medya ekranı, aydınlatmalı 
havalandırma çıkışlarını da kapsayan 
64 renk seçenekli üç bölgeli ambiyans 
aydınlatması, Mercedes me connect 
hizmetleri ve LTE teknolojisinden 
yararlanan iletişim modülü gibi 
donanımlara sahip yeni CLS her 
zaman olduğu gibi zengin bir standart 
donanım seviyesiyle yollara çıkıyor.

Mercedes-Benz coupe modellerine 
has tek çıtalı elmas görünümlü 
ön ızgara CLS’nin yeni neslinde 
de kullanılmış. Araçta eski nesle 
kıyasa daha sert ve keskin hatlar 
kullanılırken artık çok daha maskülen 
bir tarza sahip.

Üçüncü nesil Yeni Mercedes-Benz 
CLS 340 HP güç ve 700 Nm üreten CLS 
400 d 4MATIC ile alınabiliyor. İleriki 
zamanlarda artan motor seçeneklerine 
sahip olacak.

Mercedes C Serisi 
bu donanımla 
neredeyse 
makyajlandı

Mercedes C Serisi’nin Sedan, SW, Coupe 
ve Cabriolet modellerine Nightfall 
Edition donanım geldi. Bu donanımla 
model neredeyse makyajlı bir otomobil 
halini almış.
AMG Line donanım seviyesinde bu-
lunan Nightfall Edition’da siyah kapı 
aynaları ve gövde eklentileriyle eşleşen 
mat siyah renkli 18 inç alaşım jantlar 
sunuluyor.
Coupe ve Cabriolet modelleri ise, 
karbon arka spoyler ve elmas kesimli 
ızgaraya sahip. İridyum gümüş, selenit 
gri veya obsidyen siyahı renklerinde 
sunulan C Serisi Nightfall Edition, AMG 
donanıma ve spor süspansiyon siste-
mine sahip. İç mekanda ise siyah kül 
ahşap kaplaması ve düz tabanlı bir AMG 
spor direksiyon simidi yer alıyor.
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MERCEDES CLS & C SERİSİ  GÜNCEL 
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GÜNCEL  HYUNDAI I20

Hyundai’nin küçük sınıftaki modeli 
i20 yenilenerek bayilerdeki yerini aldı. 
Hatchback ve Active olmak üzere iki 
farklı versiyona sahip olan i20, 75 bin 
400 TL’den başlayan fiyat etiketine 
sahip. 

Makyajlı i20’nin ön kısmında ilk 
anda yeni tampon dikkat çekerken arka 
taraftaysa tamamen yeni bir tasarıma 
geçilmiş. Ayrıca Phantom siyah tavan 
ve daha da fazla kişiselleştirme için 12 
farklı gövde rengiyle satışa sunulan 
i20, 1.0 T-GDI turbo, 1.2 ve 1.4 litre 
atmosferik beslemeli olarak üç farklı 
benzinli ve bir adet de 1.4 litre turbo 
dizel üniteye sahip. 

Ayrıca, tüketimi düşürmeye yardımcı 
olan Stop & Go (ISG) sistemi de stan-
dart olarak sunuluyor. Hyundai i20’de 
kullanılan 15 ve 16 inç yeni tip alümin-
yum alaşımlı jantlar da otomobile daha 
sportif bir görünüm kazandırmış.

Daha konforlu ve verimli bir sürüş 

için geliştirilen 7 ileri DCT şanzıman ise 
120 HP’lik 1.0 litrelik T-GDI motorla 
beraber sunuluyor. Ayrıca i20, İleri Çar-
pışma Önleme Asistanı (FCA), Şeritten 
Ayrılma Uyarı Sistemi (LDWS), Şeritte 
Kalma Yardımcısı (LKA), Sürücü Dikkat 
Uyarısı (DAW) ve Uzun Far Asistanı 
(HBA) gibi Hyundai SmartSense aktif 
güvenlik özelliklerine de sahip.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren 
Hyundai Assan Genel Müdürü Ön-
der Göker, “i20 modelimiz, Hyundai 
markasının Avrupa’daki en önemli 
ikinci modeli. 40’tan fazla 
ülkeye ihraç ettiğimiz 
i20, kullanışlı 
yapısı ve 
konforu 
artıran 
dona-
nımla-
rıyla B 
segmen-

tindeki iddiasını koruyacak. “Kalbin 
Seni Asla Yanıltmaz” sloganı ile satışa 
sunduğumuz i20 modelimiz, sportif 
görünümü, geniş motor gamı ve üstün 
teknolojisiyle segmentine hep yön 
veriyor. Ülkemizin pazar dinamiklerini 
ve tüketicilerimizin beklentilerini göz 
önüne alarak, Hatchback ve Active gibi 
iki farklı kasa tipinde ve Jump, Style ve 
Elite olarak üç farklı donanım seçene-
ğiyle sunarak en ideal donanım sevi-
yesini elde etmeyi hedefledik. Ayrıca 

aracımızın kimliğiyle özdeş-
leşen ve dikkat çekici bir 

tasarım detayı haline 
gelen siyah C sütu-
nunu koruyarak, 
Bayrak Kırmızı ve 
Buz Mavisi gibi yeni 
renk alternatifle-
riyle de aracımızın 
zenginliğini artır-
mış olduk” dedi.

Yeni Hyundai i20 75 bin TL’ye 
satışa sunuldu
Hyundai’nin İzmit’teki fabrikasından 40’tan fazla ülkeye ihraç edilen i20 modeli, makyajlı 
olarak 75.400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.



Kia Motors’un Avrupa ve dünya çapında en çok satılan aracı olan Sportage’ın iç ve dış tasarımı 
güncellendi. Yeni Kia Sportage artık vergi dostu dizel motora da kavuştu.

Kia Sportage,  bu yıl yeni 
EcoDynamics + dizel hafif 
hibrit güç aktarma sistemlerine 
sahip ilk model olma özelliğini 

taşıyor. Kia, 2025 yılında, beş yeni 
hibrit, beş plug-in hibrit, beş elektrikli 
ve 2020 yılında yeni bir yakıt hücresi 
elektrikli aracı da dahil olmak üzere 16 
yeni modeli piyasaya sürecek.

Kia, 2017 yılında Sportage’ın 
131.000’den fazla örneğini sattı ve 
model böylelikle markanın toplam 
Avrupa satışlarının dörtte birine sahip 
oldu. Sportage ürün yelpazesine yapılan 
yükseltmelerde GT Line modellerinde 
modifikasyonlar da yer alıyor. Yeni 
modelin Avrupa’da müşteri teslimatları, 
2018’in üçüncü çeyreğinde başlayacak.

Motor yelpazesi genişledi
Sportage artık Kia’nın yeni 

‘EcoDynamics +’ 2.0 litrelik ‘R’ 
dizel hafif hibrid güç aktarım sistemi 
dahil daha geniş bir motor yelpazesi 
sunuyor. EcoDynamics +, 48 voltluk 
bir bataryadan güç alarak hızlanmayı 
artırıyor ve yeni bir hafif hibrit 
jeneratör ünitesi ile 

motorun çalışma süresini uzatıyor. 
Ayrıca dünya çapındaki uyumlaştırılmış 
Hafif Araçlar Test Prosedürü (WLTP) 
üzerinde CO2 emisyonlarını yüzde 4’e 
kadar azaltabilir.

Sportage’ın mevcut 1.7 litrelik CRDi 
(common-rail direkt enjeksiyonlu) 
dizel motoru, Kia’nın şimdiye kadar 
yaptığı en temiz dizel motor olan verimli 
yeni 1.6 litrelik 3 U3 ’CRDi motoruyla 
değiştirildi. Yeni 1,6 litrelik dizel motor, 
dört tekerden çekişli ve yedi vitesli çift 
kavramalı şanzımanla birlikte daha 
yüksek güçlü modellerle birlikte 115 
veya 136 HP’lık bir güç üretiyor. Tüm 
güç aktarma organları da artık Euro 6d 
TEMP emisyon standardıyla tamamen 
uyumlu.

tasarıMda neler yeni?
Sportage’ın sportif dış tasarımında 

yapılan iyileştirmeler arasında yeni ön ve 

arka tamponlar, yeniden tasarlanmış ön 
farlar ve arka stoplar ile yeni 16, 17 ve 19 
inç alaşım jantlar bulunuyor. Seçenekler 
arasında krom eşik ve metalik plakalar 
ve beş yeni boya rengi de yer alıyor.

GT Line modellerinde parlak siyah 
ızgara, yeni logolar ve arka bagaj 
kapağında koyu krom ekler bulunuyor. 
GT Line’ın 19 inç alaşım jantları yeniden 
tasarlandı ve tüm modellerde çift egzoz 
çıkışı bulunuyor.

Yeni kabin yeni bir direksiyon simidi 
ve revize edilmiş gösterge paneli ile yeni 
siyah-gri iki tonlu döşemeye sahip. GT 
Line modelleri yeni siyah-gri iki tonlu 
deri koltuklar veya kırmızı desenli isteğe 
bağlı siyah deri ile sunuluyor. Bununla 
birlikte Avrupalı müşteriler, 7,0 inç 
dokunmatik ekran veya yeni ‘çerçevesiz’ 
8.0 inç bilgi-eğlence sistemi olmak üzere 
Kia’nın yeni bilgi ve eğlence sistemleri 
arasından seçim yapabilecekler.

Makyajlı Kia Sportage 
dizel otomatikle gelecek
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KIA SPORTAGE  GÜNCEL 
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GÜNCEL  TOYOTA GT86

Yeni Toyota GT86 2019’da yollarda olacak. Partnerimiz Automedia’nın çizimi aracın tasarımını bize gösterdi.

Yeni Toyota GT86 2019 ’da 
yollarda olacak. Yeni nesil GT86 
uzun süredir beklenen ve BMW 
ile birlikte geliştirilen Supra’nın 

altında konumlandırılacak. İlk nesil 
Toyota GT86 modelinde Subaru’nun 
büyük desteği olmuştu. Ancak bu kez 
işler değişti. Toyota kendi modelini 
hazırlamış durumda.

HAnGİ MoToru kullAnAcAk 
Bellİ değİl

Bu modelde Toyota aracın altyapısını 
Subaru’dan alırken kendi çizgilerini üst 
gövde Toyota tarafından değiştirilmişti. 
Ancak bu formül Toyota meraklıları 
tarafından çok beğenilmediği için GT 86 
satış adetlerinde beklenen o sıçramayı 
yapamadı. Şimdi ise aracın yeni nesli 
hazırlanıyor ve 2019’da yollarda olacak.

Yeni modelin alt yapısını ve motorunu 
kendi mi üretecek yoksa Supra’da 
olduğu gibi bir markayla ortaklığa mı 
gidecek belli değil.

Automedia’nın çizimlerine göre yeni 
model öncüsüne kıyasla çok daha sert 

ve agresif çizgilerle donatılacak. Aracın 
Japon tarzından uzaklaşması ile modelin 

global başarısı için tercih edilmiş bir 
uygulama.

İlkinde başaramayan 
Toyota GT86 2019’da geliyor



w w w.otos t i l .co m

Volkswagen stajyerleri, 
Wörthersee etkinliği için iki farklı 
Golf hazırladı. 405 beygire ulaşan 
Golf etkinliğin yıldızı oldu.

Volkswagen, Avusturya’da düzenlenen 
bir otomobil etkinliği olan Wörthersee’de 
stajyerlerinin geliştirdiği Golf GTI Next 
Level ve Golf Estate TGI Gmotion isimli iki 
yeni modeliyle yer aldı.

“Golf GTI Next Level”da 2.0 TSI 
motor korunmuş ve 405 beygir güce 
yükselmiş. Otomobilin ön tarafı metalik 
beyaz iken, arka tarafı ise sedefli siyah 
renge sahip. Bunun yanında kırmızı 
detayları da görmek mümkün. Otomobilin 
şanzımanında ise 7 ileri DSG yer alıyor. 
Aracın performansını da gövde kiti, 
büyük ön ve arka difüzörler ile büyük 
ve spor jantlar arttırıyor. Otomobilin iç 
tasarımında açık gri, siyah ve kırmızı 
renklerin hakim olduğunu görüyoruz. 
Aracın subwoofer ve arka hoparlöründeki 
yuvalar 3D yazıcıyla üretilmiş. Bunun 
yanında LED ekran ve aydınlatmaların da 
akıllı telefon uygulaması ile tasarlanması 
söz konusu.

Volkswagen’in “Golf Estate TGI 
Gmotion” isimli modeli ise 4 tekerden 
çekiş sistemine sahip. 1.5 litrelik ve CNG 
ile çalışan bir 129 beygir gücünde bir 
motor da yer alıyor. Ayrıca otomobilde 
coilover süspansiyonlar da bulunuyor.

Volkswagen Golf 
405 beygire ulaştı 

süper sporcuları 
kıskandırdı

Volkswagen, bu yıl Wörthersee etkinliğine 
stajyerlerinin hazırladığı Golf’lerle katıldı.
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VOLKSWAGEN GOLF 405   GÜNCEL 
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Yeni Ford Tourneo Connect ve 
rakiplerini karşılaştırdık

KARŞILAŞTIRMA  KOMPAKT TİCARİ ARAÇLAR

Ford’un hafif ticari araç modellerinden Tourneo Connect yenilendi. Sınıfına en son giren bu 
aracı başlıca rakipleri ile kıyasladık.

Ford Tourneo 
Connect karşılaş-
tırma sonucunda 
rakiplerini geçebi-

lecek mi? PSA grubunda 
yer alan üç rakibi ve diğer 
modellerle yeni Ford 
Tourneo Connect karşı 
karşıya.

Türkiye’de kısa bir süre 
önce tanıtılan model, ye-
nilenen tasarımı ile dikkat 
çekiyor. Önceki nesilden 
farklı olarak daha uzun 
far yapısı Connect’i hafif 
ticari araç görüntüsü ye-
rine sportif bir görünüm 
kazandırmış.

Ford’un, Türkiye’de kısa bir 
süre sonra satışa sunması 
beklenen yeni Connect, 
güncel modelde bulunan 
1.5 litrelik dizel motor 
ile gelecek. 100 HP güç 
üretebilen bu motorun aynı 
hacimle 120 HP güç üreten 
versiyonu da bulunuyor. 
Başlangıç fiyatı ile ilgili 
henüz marka tarafından 
bir bilgi paylaşılmasa da 
Connect’in baz donanımlı 
versiyonunun 90.000 
TL bandından satışa 
sunulacağını tahmin 
ediyoruz.

Ford Tourneo 
Connect
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Yeni Ford Tourneo Connect ve 
rakiplerini karşılaştırdık

Peugeot’un ilk olarak 
3008 ile başlattığı yeni 
tasarım çizgisi hafif ticari 
modellerinde de devam 
ediyor. Yakın zamanda 
Türkiye’ye de gelecek olan 
yeni Partner’da bu tasarıma 
yer verilmiş. Güncel olan 
modeli 1.6 litrelik 100 
HP güç üreten motora 
sahip. Önümüzdeki yıl 
satışa sunulacak olan yeni 
modelinde aynı motora 
sahip olmasını bekliyoruz. 
Ayrıca fiyatının da 100.000 
TL’nin biraz altında olacağını 
söyleyebiliriz.

PSA grubun diğer üyeleri arasında yer alan Citroen, 
Berlingo’yu da yeniledi. Ticari araçlar arasında en 
yenilikçi tasarıma sahip olan modelin ülkemizde 
2019 yılında satışa sunulması bekleniyor. Hali 
hazırda satışta olan model, 1.6 litrelik dizel motora 
sahip. Yeni gelecek olan Berlingo da aynı motora 
sahip olacak. Ancak donanımı daha zengin 
tutulacak.

Peugeot 
Partner 
Tepee

Citroen Berlingo
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KARŞILAŞTIRMA  KOMPAKT TİCARİ ARAÇLAR

PSA Grubu tarafından satın alındıktan sonra Opel’in ortak üretecekleri 
ilk ticari modellerden olan Combo, Berlingo ve Partner kardeşlerine 
oldukça benzer bir tasarıma sahip. Daha sade bir görüntüsü bulunan 
model kardeşleri ile aynı dönem içerisinde satışa sunulacak. Ayrıca 
bu modelinde fiyatının 100.000 TL sınırının altında olmasını bekliyoruz. 
Daha önce Combo, Fiat Doblo altyapısını kullanıp ülkemizde 
üretiliyordu ancak artık model PSA tesislerinde üretiliyor.

Opel Combo

Renault’un hafif ticari sınıfında 
yer olan modeli Kangoo, 79.050 
TL’den başlayan fiyatlar ile 
satılıyor. 90 HP güç üreten 1.5 
litrelik dizel motor seçeneğine 
sahip olan otomobili, 9 farklı 
donanım seviyesi ve manuel 
şanzıman seçeneği ile satın 
alabiliyorsunuz. Her ne kadar 
aracın rakipleri karşısında 
tasarımı ve özellikleri eskimeye 
başlasa da bu sayede fiyat olarak 
önemli bir avantaja sahip.

Renault Kangoo
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Fiat Doblo, 69.950 TL’den başlayan fiyatı ile listemizdeki en uygun 
başlangıç fiyatına sahip olan model. 95 HP güç üreten 1.3 litrelik 
Multijet dizel motor, 120 HP güç üreten1.6 litrelik Multijet dizel motor 
seçenekleri dışında otomobilde 1.4 litrelik 95 HP güç üreten benzinli 
motor da bulunuyor. Yerli olmanın getirdiği avantajla Fiat Doblo bu 
sınıfın en çok tercih edilen modeli. 

Fiat Doblo

Volkswagen Caddy, 86.000 
TL’den başlayan fiyatlar ile satışa 
sunuluyor. 102 HP güç üreten 2.0 
litrelik dizel motor seçeneğine 
dışında otomobilde 1.0 litrelik 
102 HP güç üreten benzinli motor 
da bulunuyor. Otomatik ve 
manuel şanzıman seçeneklerinin 
bulunduğu aracı 11 farklı 
kombinasyon ile satın alabilmek 
mümkün. Caddy’nin rakipleri 
karşısındaki en büyük dezavantajı 
1.6 litrelik dizel motora sahip 
olmaması. 

Renault Kangoo

Volkswagen 
Caddy
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Ford Fiesta 50 bin liraya 
ticari oldu

GÜNCEL  FORD FIESTA VAN

Ford, küçük ticari araç sevenler 
için Fiesta’nın ticari versiyonu olan 
Fiesta Van modelini tanıttı. Sportif 
görünüme sahip olan model, ticari 
sınıfa renk katacak.

Ford’un küçük sınıf ticari araç 
modellerinden Fiesta’nın yeni nesli 
tanıtıldıktan sonra şimdi de ticari 
versiyonu Van tanıtıldı. Tanıtılan mo-
del, ST-Line donanımından çizgiler 
taşıyor. Büyük alaşımlı jantlar 
Ford Fiesta Van modelini 
ticari bir araçtan daha 
çok sportif bir araç gibi 
görünmesini sağlamış.

İç mekanda da 
binek Fiesta modelin-
de yer alan konsolun 
bulunduğu otomobilde 
Sync 3 multimedya 
sistemi mevcut. Akıllı 
telefon bağlantı özelliklerine 
sahip olan bu sistem, günümüz 
ihtiyaçlarını özellikle bir ticari araçta 
fazlasıyla karşılamayı başarıyor.

Fiesta’nın Van versiyonunda arkada 
ikinci bir sıra koltuk yer almıyor. 
Durum böyle olunca arka tarafında 

cam da olmayan otomobil 500 kg yük 
taşıma özelliğine sahip hale gelmiş.

1.0 ve 1.1 litrelik benzinli motor 
seçeneklerine sahip olacak modelin 
motorları 85 HP ve 125 HP güç üre-

tebilecek. Fiesta’da Ford’un 
birçok modelinde yer alan 

1.5 litrelik dizel motor 
seçeneği de mevcut. Bu 
motor, 85 ve 120 HP 
olmak üzere iki farklı 
güç alternatifine sahip 
olacak.
Yeni Ford Fiesta Van 

ne kadar olacak?
2018’in üçüncü 

çeyreğinde ülkemizde satışa 
sunulmasını beklenen otomobilin 

fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklama 
yapılmadı.

Bu aracın tıpkı eski nesilde olduğu 
gibi yine çokça tercih edileceği 
aşikar. Özellikle binek araçlardan 

farklı ÖTV oranı nedeniyle kardeşin-
den çok daha ucuz olması beklenen 
Fiesta Van’ın satış fiyatının 48-50 
bin TL civarında olması bekleniyor. 
Aracın kardeşi Transit Courier’nin 
fiyatının 53 bin TL olduğu düşü-
nüldüğünde bu fiyat etiketi oldukça 
uygun demektir.

arka cam YuVaları  
Yine kesilir mi?

Şu anda binek Fiesta versiyonu 
benzinli motorla bu fiyat etiketine sa-
hipken, Van modelde aynı fiyata dizel 
motor sunulacak.

Daha önceki nesilde bu aracı satın 
alan tüketicilerin büyük çoğunluğu 
bu aracı satın aldıktan sonra arkadaki 
cam yuvalarını açtırıp araçlarını tek 
kapı Fiesta ile aynı görünüme sok-
muştu. Yeni modelde de benzer bir 
uygulamanın olması kimse için sürpriz 
olmayacaktır.



Yeni Peugeot 508’in 
ne kadara satılacağını bulduk
Yeni Peugeot 508 fiyatı ne olacak? Merakla beklenen sorunun cevabını Fransa’da bulduk.

Peugeot’nun Fransa’daki 
sitesinde 508 ile ilgili pek 
çok bilgi mevcut. Ancak 
sitenin neredeyse hiç bir 
yerinde fiyatlarla ilgili bir 
bilgiye ulaşılamıyor.  Ancak 
siteyi biraz detaylı incele-
yince teknik ve donanımsal 
paketleri incelemek iste-
diğinizde Peugeot size bu 
aracın fiyatlarını açıklıyor.

Buna göre Yeni Peu-
geot 508’in Fransa’daki 
başlangıç modeli olan 1.6 
litrelik dizel motorlu model 
için  32 bin 300 Euro talep ediliyor. 
Modelin en üst paketi olan First Edi-
tion serisi ise 49 bin 950 Euro bedelle 
alınabiliyor. Bu modelin zaten Türki-
ye’de satılması mucize gibi görünüyor.

Buradan hareketle ülkemizde de 
yüksek talep görmesini beklediğimiz 
1.5 dizel motorun donanımlı versiyon 
fiyatını (32 bin 300 Euro) hesapladı-
ğımızda karşımıza yaklaşık 240 bin 
TL’lik fiyat etiketi çıkıyor.

Bu fiyat ilk başta kulağa yüksek 
gelse de aracın en büyük rakibi olacak 

Volkswagen Passat’ın üst paketlerinde 
bu etiketin 240 bin TL sınırına erişti-
ğini görüyoruz.

Şu anda Mercedes C200 isimli 
1.6 litrelik dizel motorlu versiyon 
için istenen bedelse 253 bin TL’den 
başlıyor. Yani Peugeot direkt olarak 
kendisine premium modelleri seçmiş 
gibi görünüyor.

EskisindEn 8 santim daha kısa
Öncüsüne kıyasla çok daha sportif 

görünen yeni Peugeot 508, daha kü-
çük boyutlara sahip. Buna karşılık ara-

cın toplam genişliği artmış. 
Araca coupe otomobiller 
gibi bir görünüm kazandır-
mak için yapılan bu deği-
şikliklerle beraber artık kapı 
çıtaları da kullanılmamaya 
başlanmış. Yeni model 4,75 
metre ile 4,83 metre uzun-
luğundaki önceki nesilden 
8 cm daha kısa. İç mekanda 
i-Cockpit tasarım öğelerine 
yer verilen araçta sürü-
cü odaklı bir yapı hakim. 
Kullanılan malzemeler ve 
renkler öncü modelden çok 

farklı. Buna karşılık markanın diğer 
ürünleriyle benzer hatlarda.

nE zaman satışa sunulacak?
Yeni Peugeot 508’in üretimi Mul-

house tesislerinde gerçekleşirken, 
motor ve aktarma organları Tremery 
ve Douvrin tesislerinde üretilecek. 
Bu nedenle Peugeot 508, Fransa’da 
üretildiğini teyit etmek için “Origine 
France Garantisi” sertifikası ile lanse 
edilecek. 508 Ekim ayından itibaren 
pazarlarda satışa sunulacak.
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PEUGEOT 508  GÜNCEL 



w w w.otos t i l .co m46    HAZİRAN 2018 OTO STİL

GÜNCEL  CITROEN C4 CACTUS

Yeni Citroen C4 Cactus 12 Haziranda lanse edilecek. Ama biz lansmanından önce aracın kaç para olacağını araştırdık. 

Citroen C4 Cactus kapsamlı bir 
yenileme operasyonundan geç-
ti. İlk nesli ile istediğini bulama-
yan model biraz daha kompakt 

otomobilleri andıran tasarımı ve SUV 
sınıfında bu kez iş yapar gibi görünüyor.

Aracın asıl önemli yeniliği Avrupa’da 
ilk kez sunulan kademeli süspansiyon 
yastıklarıyla donatılmış olması. Yani ara-
cın süspansiyon sistemindeki bu eklenti 
ile koltuklar yollardaki darbelerden mi-
nimum şekilde etkileniyor ve darbe bu 
yastıklar tarafından absorbe edildiği için 
siz koltukta örneğin bir kasisten geçtiği-
nizi neredeyse anlamıyorsunuz bile. Bu 
teknolojiyi marka ilk olarak Çin’deki C5 
Aircross modelinde tüketicilere sunmuş-
tu. Şimdi ise bu yeniliği Avrupa’ya taşıdı.

Birleşik sürücü yolcu koltuğu gitti
Aracın iç mekanında da koltukların 

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

Yeni Citroen C4 Cactus en önemli 
kozunu zengin motor alternatifleriyle 
oynuyor. Araçta benzinli motorların giriş 

versiyonu 82 HP üreten PureTech iken 
en çok tercihin 110 HP güç üreten 1.2 
litrelik turbo seçenekten yana kullanıl-
ması öngörülüyor. Bu motorun 130 HP 
üreten bir versiyonu daha olacak. EAT6 
ise 110 HP’lik motorla alınabilecek.

sonBaharda dizel otomatik geliyor
Dizel ürün gamında ise 100 beygir 

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

Aracın satışına pek çok ülkede baş-
landı bile. Ülkemizdeyse Haziran ayında 
yollara çıkıyor. Almanya’da yeni nesil 
eski nesilden 900 Euro daha pahalıya 
satılıyor. Yaptığımız küçük bir hesapla 
Citroen C4 Cactus’ün ülkemizde 110 bin 
liradan satılacağını tahmin ediyoruz.

Yeni Citroen C4 Cactus 
kaç paradan satılacak?
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Opel Corsa GSi Eylül’de geliyor
Yeni Opel Corsa GSi Eylül’de yollarda olacak. Araçta sunulacak motor da netlik kazandı.

Opel, Corsa’yı güçlendirirken 
tasarımında da standart 
modelden farklı özelliklere 
kavuşması için çalışmalar 

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

Aracın yürüyen aksamı da 
standart modelden farkı. Daha 
sert süspansiyonlara sahip olan 
GSi, yere de daha yakın. OPC 
modelinden tanıdığımız şasi ile 
aracın performanslı kullanımlarda 
da yola tutunma konusunda eksiği 
olmayacağı belirtiliyor. Ancak elbette 
bu modeldeki süspansiyon ayarları 
OPC’ye kıyasla daha konforlu.

Aracın iç mekan görselleri henüz 
paylaşılmadı. Ancak Opel yaptığı 
açıklamada, GSi’da Recaro koltukların 
opsiyonel olarak olacağını belirtti. 
Bununla birlikte sportif direksiyon 
simidi, deri vites körüğü, metal 

pedallar gibi donanımlarla iç mekan 
değiştirilmiş. Orta konsoldaki 
multimedya ekranı IOS ve Android 
telefonlarla bağlantı kurabildiği 
için de sürüş esnasında telefonla 
yapabileceğiniz tüm işlemleri bu 
ekrandan gerçekleştirebiliyorsunuz.

Opel bu araçta 1.4 litrelik 150 HP 

güç üreten bir motor kullanacak. 220 
Nm tork üreten bu motor gücünü yere 
6 ileri manuel şanzımanla aktaracak. 
Aracın 100 km’deki ortalama yakıt 
tüketimi ise 6,3 lt olarak açıklanıyor. 
0-100 km/s hızlanmasını 8,9 saniyede 
tamamlayan Corsa GSi 207 km/s 
maksimum hıza ulaşabiliyor.
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OPEL CORSA GSI  GÜNCEL 
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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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inCeLeMe  KÜÇÜK SEDANLAR

Honda, Amaze modelinin ikinci nesli tanıtıldı. 
Bu araç Hindistan pazarı için hazırlanmış ve satı-
şa sunuldu. Ancak aslında bu otomobilin boyut-
larına ve özelliklerine bakınca tam da ülkemizde 
eksikliği hissedilen model olduğu belli oluyor.

Aracın dış tasarımında CR-V modelinden 
izler görmek mümkün. Sert ve köşeli hatlarla 
hazırlanan otomobil kısa tampon-tekerlek 
mesafesi sayesinde iç mekandan maksimum 
yararlanmayı mümkün kılmış.

Toplam uzunluğu 3995 mm olan Amaze 
modelinin genişliği 1695 mm iken, yüksekliği 
1501 mm olarak açıklandı. 2470 mm’lik dingil 
mesafesine sahip olan otomobilin bagaj 
kapasitesi ise 420 lt.

Aracın boyutları tam bir şehir otomobili 
olduğunu ortaya koyarken kullanılan motorların 
da ekonomi odaklı olduğu görülüyor. Honda bu 
araçta 1.2 litrelik 90 HP güç üreten benzinli motor 
ve 100 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motor 
seçeneklerini sunuyor. İki motor alternatifinde de 
5 ileri manuel veya CVT otomatik vites opsiyonları 
sunuluyor.

Volkswagen’in ürün gamında yer alan 
Ameo aslında Polo’nun altyapısını kullanan 
küçük bir sedan.

Firma bu araçta 1.0 litrelik benzinli ve 1.5 
litrelik dizel motor seçenekleri sunuyor. 3 
silindirli sadece manuel şanzımanla alınabilen 
1.0 lt versiyon 76 HP güç ve 95 Nm tork 
üretirken, 1498 cc’lik 4 silindirlik dizel motor 
110 HP güç ve 250 Nm tork üretiyor. Turbo 
destekli dizel ünitede 5 ileri manuel veya 7 ileri 
DSG vites kutusu tercih edilebiliyor.

Aracın toplam uzunluğu 3995 mm iken, 
genişliği 1682 mm, yüksekliği 1483 mm ve 
dingil mesafesi de 2470 mm olarak açıklanıyor.

4 donanım paketi ile alınabilen VW 
Ameo’nun iç mekanında markanın diğer 
modellerinden izler görmek mümkün. 
Ortak parça kullanımı sayesinde iç mekanda 
ergonomi yüksek tutulmuş.

Aracın dış tasarımında da Polo modelinden 
izler görülüyor. Ön tasarım oldukça dikkat 
çekerken arka kısım daha iddiasız çizgilerle 
hazırlanmış.

Bu modeller küçük sedan 
segmentinde dengeleri değiştirir 
Fiyat - performans odaklı üretilen bu modeller Türkiye pazarında satışa sunulsalardı büyük rağbet görürlerdi. 
Küçük sedan sınıfında Türkiye’de olmayan ama gelseler tozu dumana katacak aile otomobilleri işte burada.

Honda Amaze

Volkswagen Ameo
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inCeLeMe  KÜÇÜK SEDANLAR

Toyota Yaris Sedan

Ford Aspire

Toyota Yaris Sedan Türk aile yapısına uygun küçük 
sınıf bir sedan olmasına rağmen maalesef ülkemize 
ithal edilmiyor.

Aracın ön tasarımı son derece iddialı hatlara 
sahipken arka kısmı biraz Uzakdoğulu modelleri 
andırıyor. Aslında aracın geneline baktığımızda küçük 
bir Camry gibi görünmesi Yaris Sedan için önemli bir 
artı.

Toyota Yaris Sedan 4 silindirli 1.5 litrelik benzinli 
motorla alınabiliyor. Rakiplerinden farklı olarak dizel 
veya daha küçük hacimli benzinli motora sahip 
olmaması modelin elini zayıflatırken 107 HP güç ve 
140 Nm tork üreten motor 6 ileri manuel veya CVT 
vites kutusu ile alınabiliyor.

Toplam uzunluğu 4425 mm olan Yaris Sedan 
rakiplerinden biraz daha heybetli bir otomobil. Buna 
karşılık aracın genişliği 1730 mm, yüksekliği ise 1495 
mm. 2550 mm’lik dingil mesafesine sahip aracın boş 
ağırlığı ise 1090 kg.

Arkasında 476 litrelik yükleme alanına sahip olan 
Yaris Sedan, 5 kişilik oturma alanına sahip.

Aracın iç mekanında ortak parçalara yer verilmiş. 
Kullanılan düğme ve kumandalar Yaris HB ile benzer. 
Ayrıca iç mekanda anahtarsız çalıştırma, multimedya 
ekranı, otomatik klima gibi donanımların olması 
modelin rakipleri karşısında elini güçlendiriyor.

Ülkemizin ticari araç üretiminin lideri olan Ford, 
uzun süredir yeniden binek model üretimine girecek 
söylentilerinin ardından bunun şimdilik planlarında 
olmayacağını belirtmişti. Ancak biz tam bu haberlerin 
çıktığı esnada kamuflajlı bir modeli Ford Genel Müdürlüğü 
bahçesinde görüntülemiştik. İşte o model aslında 
ülkemizin ihtiyacı olan küçük sedan sınıfının iddialısı 
olması kesin olan Ford Figo Sedan modeliydi.

Şu anda Hindistan gibi bazı pazarlarda satılmakta olan 
Aspire’ın tasarımında Fiesta modelinden izler görmek 
mümkün. Aracın ön kısmında Ford’un yeni marka yüzü 
kullanılırken arkada krom görünümlü çıta ile elegant bir 
görünüm ortaya korunmaya çalışılmış. Aracın yüksekte 
konumlandırılan stopları ise arka kısmın bir hayli havada 
olduğu izlenimini uyandırıyor.

1.2 litrelik ve 1.5 litrelik iki benzinli ve 1.5 litrelik dizel 
motor alternatifi bulunan Aspire modelinde 1.5 benzinli 
model otomatik vitesle alınabiliyor.

82,3 HP güç ve 136 Nm tork üreten 1.5 lt benzinli motor 
ile birlikte sunulan 1.2 motor 64,7 HP güç ve 112 Nm tork 
üretiyor. Dizel motor ise turbo besleme sayesinde 215 Nm 
tork ve 73,8 HP güç üretebiliyor.

Aracın toplam uzunluğu 3995 mm iken genişliği 
1695 mm ve yüksekliği ise 1525 mm. 2491 mm’lik dingil 
mesafesine sahip olan modelin arkasındaki yükleme alanı 
ise 359 lt olarak açıklanıyor.

Bu modeller küçük sedan 
segmentinde dengeleri değiştirir 
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GÜNCEL   HONDA URBAN EV

Honda’nın tamamen elektrikli yeni otomobili Urban EV’nin nasıl görüneceğini belli oldu.

Geçtiğimiz yılki Frankfurt 
Otomobil Fuarı’nda sergilenen 
Honda’nın tamamen elektrikli 
konspet otomobili Urban EV’nin 

seri üretim modelinin nasıl görüneceği 
sorusunun cevabı partnerimiz Autome-
dia’nın çizimiyle netlik kazandı. Aracın 
adındaki EV kısaltmasının elektrikli 
araç anlamına geldiği Urban EV’nin seri 
üretim versiyonu ile konsept hali büyük 
benzerliklere sahip. Zaten konsept mo-
delin hatlarında da aşırıya kaçılmamıştı.

En büyük farklılık aracın kapı ta-
sarımında yapılmış. Konsept modelde 
geriye doğru açılan kapılar kullanılırken 
Automedia çizimine göre klasik kapılara 
dönülecek. Aracın ön kısmında ise kon-
sept versiyonla büyük benzerlikler söz 
konusu. Farların tasarımında önemli bir 
değişiklik yokken ızgarada da değişim 
yapılmamış. Önde içten yanmalı bir 
motor olmadığı için ızgaranın hava ka-
nallarının kapalı olması motor soğutma 
söz konusunda önemini yitirmiş.

Aracın jant tasarımında retro esintiler 
devam ederken çamurluklar yine ol-
dukça şişkin bırakılmış. Ancak çizimde 
de lastikler daha uzun menzile erişebil-
mek için çok geniş tutulmamış.

Yeni Honda Urban eV  
ne zaman satılacak?

Yeni Honda Urban EV’nin 2020 
yılında satışa sunulması bekleniyor. 
Aracın hedeflenen menzili ise 400 km 
civarında olacak.

2020 yılında satılacak 
Honda Urban EV 
böyle görünecek
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Türkiye’den Iphone alarak 
Uludağ tatilini bedavaya 
getirebilirsiniz

YORUM EMRE KARA

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

G
eçen yıl Iphone X çıktığında 
şöyle bir espri ortalıkta dönerdi; 
Türkiye’den alacağına git 
Amerika’dan al, aradaki farkla 
gidiş dönüş uçak biletini ödersin, 
3 gün Amerika tatilin bedavaya 
gelir. Şimdi Dolar – Euro kurları 
öyle bir duruma geldi ki... Ben 
de şöyle yeni bir espri yapayım 
dedim; Amerika’dan alacağına 

Türkiye’den al, aradaki farkla Uludağ’da kış festivaline 
gidersin. Keşke her şey bu yazılanlar kadar eğlenceli olsa. 
Özellikle sosyal medyada yazılanları okuyunca büyük 
gülme alıyor insanı. Düşünmeden edemiyorum, bu kadar 
ince zekalı bir milletiz ama nerede yanlış yapıyoruz. 
Dünyanın başka bir ülkesinde mizah bu kadar çeşitli midir, 
hiç sanmıyorum.  Peki neden bu kadar gergin ve diken 
üstündeyiz? Bilen bana da yazsın. 

Bildiğim şu an için tek bir şey var; yastık altında Euro 
ve Dolar saklayanların bugünlerde yüzü gülüyor. Yani 
kur yükselişleri zenginleri daha zengin ediyor, parası 
olmayanları daha da zora düşürüyor.  Dilerim ülkemiz 
ekonomisi ve insanlarımızın bütçe planlamaları için döviz 
kurları bir an önce normal değerine döner. Yoksa çok sayıda 
insanı büyük zorluklar bekliyor.

Türkiye’nin büyük ozanı “yıldız Tilbe”
O, Türk müzik piyasasının en özel 

isimlerinden biri... 90’lardan beri dinlemekten 
bıkmadığımız onlarca şarkısı var ve her 
yıl onlara yeni hitler ekliyor. Kalemi, sesi, 
kalbi çok özel bir kadın. Yıldız Tilbe’den 
bahsediyorum. Milyonların sevgisini kazanmış, 
zaman zaman stratejik yanlışlar yapsa da uzun 
yıllar kariyerini taze tutmuş bir Türk ozanı. 
Uzun zamandır beklenen bir proje albümü 
vardı. İşte o albüm nihayet çıktı. Yıldız Tilbe’nin 
müzik kariyerinde yaptığı en özel şarkıları 
39 sanatçı tarafından seslendirildi ve “Yıldız 
Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları” Vol. 1 ve Vol. 2 
albümlerinde buluştu. Albüm tüm müzik 
marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı. 
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GÜNCEL  MERCEDES GLE & PORSCHE 911 TURBO

Mercedes’in 
SUV ailesinin 
ortanca 
üyelerinden 
GLE, 2019 
yılında makyajlı 
hali ile satışa 
sunulacak. Son 
testleri devam 
eden otomobilin 
hatları ise 
abartılı kamuflaj 
olmadığı 
için kolayca 
anlaşılabiliyor. 

Mercedes, önümüzdeki sene tanıtacağı GLE 
modeli için çalışmalara devam ediyor. Yolda 
görüntülediğimiz kırmızı renkli otomobil, 
AMG donanım paketine sahip olan versiyon. 
Keskin hatlara sahip ön tampon ile arka tarafta 
bulunan çift çıkışlı egzozlar, otomobilin sportif 
görünümünü ortaya çıkartıyor.

Otomobilin iç mekanı halen daha gizliliğini 
koruyor. Fakat yeni GLE modelinin COMAND 
multimedya sistemi yerine NBUX isimli sistemle 

geleceği açıklandı.

2019 Mercedes GLe özeLLikLeri
2019 yılında tanıtılacak olan GLE’nin motor 

seçenekleri güncel E-Sınıfında yer alanlar ile 
hemen hemen aynı olacak. Fakat GLE’nin S 
versiyonunda 600 HP güç üreten motor yer 
alacak. Ayrıca GLE 53 hibrit modelinde ise 430 HP 
güç üreten motorun yer almasını bekliyoruz. Son 
olarak GLE Coupe ise 2020 yılında gelecek.

Mercedes GLE 2019’a 
yeni yüzüyle girecek

Porsche 911 Turbo 
kamuflajsız geziyor 
PorSChE 911 TUrbo CabrioLET’i yoLda 
kaMUfLajSız oLarak TEST EdiLirkEN yakaLadık.

Kısa süre sonra tanıtılacak olan 911 Turbo Cabriolet, normal 
versiyonu ile benzer bir ön tasarıma sahip. 911 Turbo ile aynı 
tamponun kullanıldığı otomobil, test esnasında maalesef üstü 
kapalı olarak görüntülendi.
Ön tarafta bulunan LED farlar ve 3 hava kanalı bulunan ön tampon, 
otomobilin dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Arka tarafında 
ise büyük çift çıkışlı egzozlar ve aktif rüzgarlığın etkileyici olduğunu 
söyleyebiliriz.
Otomobilin teknik bilgileri ile ilgili henüz bir detay paylaşılmadı fakat 
yurtdışı kaynaklı bilgilere göre yeni model güncel araçtan 50 HP 
daha güçlü bir motora sahip olacak. 



Jeep’in pickup modeli Scrambler Amerika’da partnerimiz Automedia’nın objektiflerine yakalandı.

Jeep de pickup sınıfına giriş yapıyor. 
Scrambler ismiyle satılması beklenen 
yeni model Amerika’da son testleri 

devam ederken yine yakalandı.
Aracın daha önce Honda Ridgeline 

gibi iki şekilde açılabilen bagaj kapağına 
sahip olacağı söyleniyordu. Ancak 
yakalanan araca baktığımızda klasik 
bagaj kapağı formatına sahip olduğu belli 
oluyor.

Wrangler Unlimited’ın uzun şasisi 

üzerine inşa edilecek olan pickup araç 
Chevrolet Colorado ve Toyota Tacoma 
gibi modellerle rekabet halinde olacak.

Jeep’in öncelikli hedefi Amerika 
pazarı olduğu için bu modeli ilk 
etapta Avrupa’da satışa sunulması 
düşünülmüyor. Ancak ileriki dönemde 
model daha küçük motorlarla Avrupa’da 
da şansını deneyecek.

Hangi motorla gelecek?

Jeep bu modelde 3.6 litrelik Pentastar 
V6 motoru ve 8 ileri otomatik vites ku-
tusunu standart donanıma dahil edecek. 
Daha sonra ürün gamında bir de hibrit 
versiyon olacak. İlk etapta dizel motor 
seçeneği konusunda ise kesinleşmiş bir 
bilgi yok, çünkü Amerika ‘da dizel mo-
torun talep görmeyeceği belirtiliyor.

2019 başında yollarda olması 
planlanan Jeep Scrambler’in lansmanı ise 
bu yılın sonunda yapılacak.

Jeep Scrambler 
pick up için geri 
sayım başladı
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Honda Civic Temmuz’da 
dizel otomatikleniyor

GÜNCEL   HONDA CIVIC SEDAN & KIA TELLURIDE

Honda’nın 
merakla 

beklenen 
otomobili dizel 
Civic, otomatik 

şanzıman 
seçeneği ile 
Temmuz’da 

satışa sunulacak.

Honda’nın ilk olarak 
bir önceki nesil Civic 
modelinde tanıttığı 

dizel motoru yenilendi. 
Yenilenen motor, yeni Civic 
modeli ile tekrardan aramıza 
katıldı ve yakın zamanda 
otomatik şanzımanlı  
modeli satışa sunulacak. 
Honda Civic dizel otomatik 
Temmuz ayında manuel 
hatchback kardeşi ile beraber 

gelecek.
Civic Sedan modelinde 

dizel motor seçeneği otomatik 
şanzıman seçeneği ile satın 
alınabilecekken, bu seçenek 
hatchback için geçerli 
olmayacak. Temmuz ayında 
Türkiye’de tanıtılacak olan 
iki otomobilden hatchback 
olan modelin dizel versiyonu 
manuel şanzıman ile satışa 
sunulacak.

Ne kadar olacak?
Türkiye’de Civic dizel oto-

matik modelinin manuel şanzı-
manlı versiyonu 133.150 TL’den 
satışa sunuluyor. Otomatik 
şanzımanlı seçeneğinin ise 
manuel şanzımanlı modelden 
10.000 TL daha pahalı olması 
bekleniyor. Buradan hareketle 
de dizel otomatik Civic modeli 
Temmuz ayında 143.000 TL’den 
satışa sunulacak.

Kia Telluride yıl bitmeden tanıtılacak 
Kia’nın 2019 yılında tanıtması ve 2020 yılında satışa sunması beklenen SUV modelini kamuflajlı olarak yakaladık.

Kia Telluride için çalışmalar 
devam ediyor. Yoğun kamuflajlı 
olarak görüntülediğimiz 
otomobil, konsept tasarıma 
benzer bir görünüme sahip 
olacak.
Kia’nın 2020 yılında tanıtmasını 
beklediğimiz otomobil, yollarda 
görünmeye başladı. Şimdilik 
büyün detayları gizli tutulan 
otomobilin motor bilgileri ile bazı 
söylentiler mevcut.
Kia’nın kaputunun altında 400 
HP güç üreten hibrit bir motorun 

yer alacağı söyleniyor. Benzinli 
3.5 litrelik V6 motorun 270 HP 
güç, elektrikli motorun ise 130 
HP güç üretmesi bekleniyor. Eğer 
bu bilgiler doğru çıkarsa ilerleyen 
dönemlerde oldukça güçlü 
bir model ile beraber olacağız 
demektir.
Oldukça büyük sahip olan 
otomobil, 7 kişilik olacak. Arka 
tarafta bulunan ikinci sıra 
koltuklar ise bu otomobilin lüks 
versiyonunda fazladan konfor için 
ve oturma alanı için olmayabilir.



Ürün gamındaki SUV modellerinin sayısını artıran Citroen, yeni SUV modeli C5 Aircross’u tanıttı.
Citroen, kısa bir süre sonra 

Türkiye’de yeni C4 Cactus’ün tanıtımını 
gerçekleştirecek. Fakat bu arada 
yurtdışında da gelişmeler devam ediyor 
ve C3 Aircross’un büyük kardeşi C5 
Aircross’un tanıtımını gerçekleştirdi. 
Yeni C5 Aircross, markanın yeni 
süspansiyon sistemi sayesinde konfor 
tarafında da oldukça iddialı görünüyor. 
Bütün C5 Aircross modellerinde standart 
olarak gelen ve bir Citroen yeniliği 
olan Progressive Hydraulic Cushions 
süspansiyon sistemi Citroen’in hareket 
düzeneği konusundaki deneyimini 
ortaya koyuyor.

Otomobilin iç mekanında ise 12.3 
inçlik gösterge paneli ile beraber 8 

inçlik multimedya sistemi yer alıyor. 
360 derece kamera, kablosuz şarj ve 
akıllı telefon destekleri sunan otomobil 
günümüz ihtiyaçlarını karşılamayı 
başarıyor. Ayrıca C5 Aircross büyük 
bir bagaj hacmine sahip. 580 litrelik 
yükleme alanını koltuk sırtlıklarını 1630 
litreye kadar çıkartabilmek mümkün.

Otomobilin geniş tasarıma sahip ön 
kısmında kullanılan Citroen logosu ve 
iki katlı full LED farlar artık bir Citroen 
klasiği. Gündüz farları ile sinyallerden 
oluşan far grubu logodan dışa doğru 
uzanan çizgilerle araca güçlü bir hava 
katıyor. Aracın genişliği de tamponun 
altında konumlanan yan hava girişleriyle 
ön plana çıkartılmış. 

C5 Aircross, yüksek performanslı, 
Euro 6.2 standartlarını karşılayan 
benzinli ve dizel motor seçenekleriyle 
gelecek.  Bu motor seçenekleri 6 ileri 
manuel şanzıman ya da 8 vitesli EAT8 
otomatik şanzıman ile donatılıyor. 
Araçta 2 benzinli motor; PureTech 130 
S&S 6 ileri manuel ve PureTech 180 S&S 
EAT8 ile 3 dizel motor; BlueHDi 130 6 
ileri manuel, BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 
BlueHDi 180 S&S EAT8 sunulacak.

2019’un sonlarına gelindiğinde C5 
Aircross şarj edilebilir hibrit (PHEV) 
teknolojisi ile donatılan ilk Citroen 
olacak. Otomobili tamamen elektrik 
motoruyla kullanmaya imkan veren EV 
modunun menzili ise 60 km.

Citroen arazide de 
konforlu olmak istiyor
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Türklere station wagonu sevdirdi 

TEST   Fiat EgEa SW 

Fiat Egea station wagon, büyük boyutlarına rağmen oldukça pratik ve performanslı bir model. Araç geniş 
iç mekanı ile kalabalık yolculuk yapmayı seven Türk ailelerine kendi sevdirdi. Yazı: Tolga ÇOLAK

Fiat Egea, uygun fiya-
tı ile öne çıkan bir model. 
Hatchback, sedan ve station 
wagon olarak üç farklı gövde 
tipine sahip olan otomobi-
lin yerli üretim olması da 
önemli bir avantaj. 

Egea, station wagon ta-
sarımına rağmen makul bo-
yutlara sahip olan bir model. 
Ön tarafında bulunan ızgara 
ve farların tasarımı otomo-
bile modern bir görünüm 
kazandırmayı başarıyor. 
Aracın genel hatları da HB 
modelden türetilmeden baş-
tan tasarlandığı için uyum 
içinde.

Egea’nın kokpitine geçti-
ğimizde ise bütün kontrolle-
rin elimizin altında olduğu-
nu görüyoruz. İç mekanda 
kullanılan malzemeler, 
maliyet odaklı tercih edildiği 
için biraz sert bir yapıya 
sahip. Ön konsoldaki mul-
timedya sisteminde Apple 
CarPlay gibi akıllı telefon 

bağlantı özelliği bulunuyor.
Otomobilin kaputunun 

altında 1.6 litrelik benzinli 
motor yer alıyor. 6 ileri oto-
matik şanzıman ile kombine 
edilen motorun şanzıman 
ile uyumu başarılı. Şehir 
içi kullanımlarda tatmin 
edici performans sergileyen 
otomobil, ara hızlanma-
larda hızlı tepkiler vermeyi 
başarıyor. 

Sürüş konforu tarafın-
da otomobilin ses yalıtımı 
kabul edilebilir seviyelerde. 
Rüzgar gürültüsünü makul 
miktarda kabin içerisine 
aktarıyor. Yol gürültüsü 
ise bir miktar fazla. Ayrıca 
otomobilin süspansiyonları 
ise station wagon bir oto-
mobile göre oldukça başarılı. 
Hızlı girilen virajlarda gövde 
ağırlığını dengeli bir şekilde 
taşıyan süspansiyon sistemi, 
otomobilin çizgisini boz-
madan devam edebilmesini 
sağlıyor.

SONUÇ
Hem günlük kullanım için uygun hem 
de kullanışlı bir model arıyorsanız Egea 
SW fiyat ve performansı ile ihtiyaçlarınızı 
karşılayabilir. Çok fazla SW rakibi olmaması 
da onun için bir artı.

TEKniK vEriLEr EgEA SW

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

Yerleşim Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2

Motor hacmi 1598 cc

Maksimum güç 110 HP-5500 d/d

Maksimum tork  152 Nm-4500 d/d

Son hız 192 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.7 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik

aktarma Önden çekiş

Frenler (ön/arka) Disk/disk

Lastikler 225/40 R18

Depo kapasitesi 50 lt

Bagaj hacmi 550 lt

ağırlık 1320 kg

tüketim (fab. ver.) 4.6/6.3/9.2 lt/100 km 

Uzunluk 4571 mm

genişlik 1792 mm

Yükseklik 1514 mm

aks mesafesi 2638 mm

FiYAT 100.900 TL

OTOSTiL TEST vEriLEri
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.8
0-400 m (sn) 23.8
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 40.0
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 40.2
gürültü 100 km/s (dB) 67 
test tüketimi (lt/100 km) 8.5
Menzil (km) 588



Kalp avcısı yoluna devam ediyor
Nissan Micra kullanılmış testimiz devam ediyor. Bir 

aracımızda 5200, diğerinde 8500 km’yi geride bıraktık.
Yazı Tolga ÇOLAK

Hurda teşviki ile daha 
uygun fiyata sahip 
olabilirsiniz 

Yeni yasa ile beraber hurda teşviki gün-
deme geldi. Belirlenen yerlere teslim 
edilerek bir daha kullanılmamak üzere 
hurdaya çıkartılan veya ihraç edilen 
araçların yerine aynı cins yeni bir aracın 
ilk satın alımında tahakkuk eden kişiler 
ÖTV indiriminden yararlanabilecek. 
27.03.2018 tarihinden itibaren hurdaya 
çıkan otomobillerde geçerli olan bu 
yasa kapsamında Nissan da 10.000 TL’ye 
kadar ÖTV indirim fırsatı sunuyor.

İki adet Nissan Micra ile yaptığımız tes-
timiz tüm hızıyla devam ediyor. Geçen 
aya kıyasla bu ay her iki otomobili de 
eşit miktarda kullandık.

1 ay boyunca beraber geçirdiğimiz 
süre içerisinde şirketimizdeki kadın ekip 
arkadaşlarımız da otomobilleri bol bol 
deneyimleme fırsatı buldu. Kullandıkları 
süre boyunca otomobillerin gerek park 
yeri gerek şehir içi kullanımlarda rahat ve 
pratik olduklarını dile getirdi.

Havalar ısınıyor  
serinleme zamanı

Isınan havalar ile beraber otomobilin 
içerisinde serinlemeye de ihtiyaç duymaya 
başladık. Tabii böyle olunca Micra’la-
rımızın klimalarını bolca kullandık ve 
onlar da bizi hızlı bir şekilde serinletmeyi 
başardı. Bunda otomobilin boyutlarının ve 
klimasının performansının da önemli bir 
etken olduğunu hatırlatalım. Çünkü bazı 
otomobillerde serinleyebilmek için biraz 

beklemeniz gerekiyor.
Küçük boyutlarına karşılık iç mekanı 

oldukça geniş olan Micra, bu sayede hepi-
mizi mutlu etmeyi başarmış bir otomobil. 
Micra’nın bagaj kapasitesi de dışardan gö-
rünenden daha büyük. Yere yakın konum-
landırılan yükleme alanı küçük ailelerin 
beklentileri karşılayabiliyor ve 3 kişinin 
eşyaları sorunsuz bir şekilde sığabiliyor.

Bu süre boyunca tüketimimiz ise klima 
kullanımımızdan ötürü yeniden 7 litre 
seviyesine yükseldi. 

Bu otomoBillerle park  
derdini düşünmüyorsunuz

Micra’ların en büyük avantajlarından 
bir tanesi küçük boyutları sayesinde şehir 
içerisinde park sorunu yaşamamanız. Ferah 
iç mekanı sayesinde otomobilin sürücüm 
koltuğundan bütün kenarları görebiliyor-
sunuz ve park etmek istediğiniz yere ayna-
ların yardımıyla hızlıca, çok fazla manevra 
yapma gereği duymadan girebiliyorsunuz.

NISSAN MICRA KULLANILMIŞ TEST
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Hyundai’den Yepyeni 
Bir Otomobil: KONA

ADVERTORIAL   HYUNDAI KONA 

Hyundai, SUV güvenirliğini, markanın çekiciliğini ve Avrupa’daki pazar payını artırmak için yepyeni 
modeli KONA’yı 99.900 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sundu. Hyundai KONA, şık 
tasarımı ve yenilikçi iç mekanıyla B-SUV segmentinde tüm dengeleri değiştirmeye hazır.

H
yundai, 2001’de Avru-
pa’da piyasaya sunduğu 
Santa Fe modeliyle ilk 
kez SUV pazarına giriş 
yapmış ve 16 yıllık süre 

içerisinde model gamına eklenen 
diğer ürünlerle de çıkışını sürekli 
olarak sürdürmüştü. Hyundai’nin 
2015 yılında piyasaya sunduğu yeni 
nesil Tucson ise Avrupa’da 3 yılda 
335.000’den fazla satış ile en hızlı 
satılan SUV olarak da önemli bir za-
fere imzasını attı. Tüm bu başarılarını 
şimdi yepyeni bir SUV modeliyle 
sürdürmek isteyen Hyundai, ürün 
gamını KONA ile zenginleştiriyor. 

Zarif ve KesKin Hatlar
Hyundai’nin yeni aile kimliği olan 

basamaklı tip ızgarayı benimseyen 
KONA’nın ön yüzü oldukça etkileyici 
ve güçlü. Çoklu ön far grubu ve LED 
gündüz sürüş farları ön bölümde-
ki görsel etkiyi artırıyor. Çoklu Ön 
Far Grubu, zarif ve keskin şekillerle 
kendinden emin bir duruş sergilerken 
aynı zamanda araca yenilikçi bir gö-
rünüm kazandırıyor. Cesur ön ve arka 
tasarımı sayesinde otomobil, bekleni-
lenden daha geniş bir duruş sergili-
yor. Tamamen yeni olan KONA’nın 
tasarımı, sıra dışı ve kaslı hatlardan 
oluşuyor. 

Hyundai KONA, 4.165 mm uzun-
luğa, 1.800 mm genişliğe ve 1.565 
mm yüksekliğe (tavan barları dahil) 
sahip. Kaslı görüntüsünü 18 inç-
lik jantlarla destekleyen KONA’nın 
siyah renk tavanı ve 9 farklı dış renk 
seçeneği bulunuyor. İç mekandaysa 
zarif ve kaliteli bir his veren gösterge 
paneli dikkat çekiyor. Bu göstergenin 
üstünde pürüzsüz yüzeyler bulunur-
ken, boyalı parçalar da teknolojik ve 
konforlu karakteri temsil ediyor. 

Güç üniteleri ve Dört  
teKerleKten çeKiş sistemi

Hyundai KONA, en son teknoloji 
ürünü güç aktarma organları ve dört 
tekerlekten çekiş sistemiyle donatılıyor. 
1.0 lt ve 1.6 lt olmak üzere, iki farklı 
turbo şarjlı benzinli motor, manuel 
ve çift kavramalı (DCT) şanzımanlarla 
kombine ediliyor. Hyundai, 6 ileri 
manuel şanzımanı 120 beygir 
gücündeki 1.0 litrelik T-GDI seçenekte 
kullanırken, serinin en hızlı ve en keyifli 
versiyonu olan 177 beygirlik güçlü 
1.6 litre T-GDI motoru da 7 ileri DCT 
şanzımanla sunuyor. Hyundai’nin kendi 
geliştirdiği 7 ileri çift kavramalı (7DCT) 
şanzıman ve dört tekerlekten çekiş 
sistemi sadece olarak yüksek güçlü 
1.6-litre T-GDI versiyonda 
satışa sunulacak. 

Hyundai KONA, 
Türkiye’de 3 farklı 
donanım seviyesiyle 
satışa sunuluyor. 
Modelin giriş seviyesi 
olan 1.0 litre 120 
beygirlik T-GDI 
motor, 6 ileri manuel 
ve 4x2 çekiş sistemiyle 
öne çıkıyor. Sadece 
Style donanım 
seviyesiyle satışa 
sunulan aracın fiyatı 
99.900 TL. Daha fazla 
donanım isteyenler 
ise 1.6 litrelik T-GDI 
motoru ve 177 beygirin 
keyfini bir arada alırken aynı 
zamanda 7 ileri DCT şanzıman ve 4x4 
çekiş sisteminin ayrıcalığını da yaşamış 
oluyorlar. Elite donanım seviyesi 
130.000 TL’lik bir etikete sahipken 
güvenlik donanımlarıyla daha da 
zenginleştirilen Elite Smart ise 139.000 
TL’ye satılıyor. 

türKiye’DeKi satış HeDefi 3000 aDet
Bodrum’da yapılan basın toplantı-

sında konuşan Hyundai Assan Genel 
Müdürü Önder Göker, KONA’nın 
Türkiye’deki satış hedefinin 3000 adet 
olduğunu vurgularken aynı zamanda en 
çok tercih edilen ve arzulanan bir SUV 
modeli olmasını ümit ediyoruz dedi. 
Göker ayrıca, “KONA, adını Hawaii’deki 
Kona Adası’ndan alıyor ve yerel dildeki 
anlamı Rüzgaraltı demek. Biz de KONA 
ile birlikte rüzgarı arkamıza almak 
ve satışlarımızla paralel özellikle 
SUV segmentindeki pazar 
payımızı artırmak isti-

yoruz. Bu doğrultuda, Hyundai olarak 
Türk tüketicisine 7 Yıl veya 80.000 
km’ye kadar çeşitli garanti seçenekleri 
ve uygun ödeme koşullarına sahip satın 
alma opsiyonları sunuyoruz” dedi.
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Nissan’ın ülkemizde ilk 
satışa sunduğu andan 
itibaren büyük ilgi gören 
SUV modeli Qashqai 

yenilendikten sonrada bu iddiasını 
devam ettiriyor. İç mekanda büyük 
yeniliklerin olmadığı modelin en 
büyük değişikliği tasarımında oldu. 
Yenilenen tasarımı ile Qashqai sportif 
bir görünüme büründü.

Peugeot’nun 3008 modeli ise 
yenilendikten kısa bir süre sonra 
Yılın Otomobili seçilmişti. Otomobil 
genel tasarımı ile sportif ve agresif bir 
görünüme sahip. Ön tarafta bulunan 
LED farlar, elmas desenli ızgara ve 
köşeli tampon tasarımı sportiflik 
algısını güçlendiren detaylar arasında 
yer alıyor. Ayrıca 3008’in bu tasarımı 
yerini aldığı modele göre büyük 

bir değişimden geçtiği için de kısa 
sürede oldukça popüler oldu. 

Peugeot buradayım diyor 
Her iki model yaşam alanında 

kullanıcılarının ihtiyaçlarını 
karşılamayı başarıyor. Fakat burada 
3008, Qashqai’nin biraz önüne 
geçiyor. 3008’in konsol tasarımı, 
Qashqai’den daha modern. İ-Cockpit 
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KARŞILAŞTIRMA  NISSAN QASHQAI  & PEUGEOT 3008

Şampiyon belli 
ikinci kim?

ÜLKeMizde SUV SegMenTinde LideRLiK dAciA dUSTeR’dA. iKinciLiK Ve ÜçÜncÜLÜK iSe 
niSSAn QAShQAi Ve PeUgeoT 3008’de. BU iKi ModeL ŞAMPiyonLUğA ŞU An için UzAK 

giBi göRÜnÜyoR AncAK iKiSi ARASIndAKi iKinciLiK MÜcAdeLeSi oLdUKçA çeTin. 
yAzI TOLgA ÇOLAK
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olarak adlandırılan bu tasarım, dijital 
göstergeler ve tuş yapıları modeli 
farklı kılıyor. Tüm kokpitte yumuşak 
plastiklere saten dokulu alüminyum 
kaplamalarla lake kaplamalar eşlik 
ediyor. Kokpitin her bölgesi ayrı bir 
kullanım keyfine sahip. 

Qashqai’de ise durum kötü 
değil. Kullanılan malzemelerin 
kalitesi 3008’in bir miktar gerisinde 

kalmasına rağmen, sizi mutsuz 
edecek seviyede değil.

İki modelin yaşam alanı seçilen 
donanıma göre değişkenlik 
gösteriyor. Peugeot 3008’in sportif 
koltuklarını tercih ederseniz iç 
mekandaki tasarım göze çok hoş 
gelse de maalesef konfor olarak 
albenisini kaybediyor. Yanal 
destekleri yüksek sportif koltuklar 

uzun yolculuklarda konfordan 
çalıyor. 

Nissan Qashqai’nin ise standart 
koltukları ne çok albenili ne de 
kaliteli görünüyor. Buna karşılık 
deri döşemeli versiyonlar hem daha 
konforlu hem de iç mekandaki 
kalite algısını yukarı taşıyor. Yani 
Peugeot’da alt, Nissan’da ise üst 
versiyonlarda sunulan döşemeler 
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konfor için daha iyi. 
İç mekandaki yaşam alanı 

genişliğinde ise Nissan açık 
renk alternatifine de sahip 
olduğu için daha avantajlı. 
Ferahlık hissinin yüksek 
oluşu modelin iç mekanının 
daha geniş olduğunu size 
hissettiriyor. 3008’in koyu 
renkli iç mekanı biraz 
kasvetli. 

Peugeot 3008 arkasında 
520 litrelik yükleme alanı 
sunarken Nissan Qashqai 
sadece 401 lt’lik alana sahip 
ve bu disiplinde rakibinin 
gerisinde kalıyor. 

NissaN içiN öNcelik 
koNfor

3008 ve Qashqai boyut 
olarak hemen hemen eş 
sayılır. Motor tarafında 
da benzerlikleri mevcut. 
Fakat asıl farklılıkları 

şanzımanlarında. Her iki 
otomobilde de 1.2 litrelik 
benzinli ve 1.6 litrelik 
dizel motor seçeneği 
bulunuyor. 3008’de bu 
iki motor seçeneğine ek 
olarak 1.6 litrelik benzinli 
motor da mevcut. Nissan’da 
ise 1.5 litrelik Renault 
modellerinden tanıdığımız 
dizele alternatif de 
tüketicilere sunuluyor. 

Şanzıman tarafında ise 
her iki modelde de manuel 
ve otomatik şanzıman 
seçenekleri yer alıyor. 
Qashqai’de bulunan CVT 
şanzıman sabit devirde 
gitme kararlılığına 
sahipken, 3008’de 
bulunan tork konvertörlü 
şanzıman manuel vites 
sisteminde olduğu gibi 
devir çevirebiliyor. 
Durum böyle olunca 

Peugeot, Qashqai’den ara 
hızlanmalarda daha seri 
bir şekilde hızlanabiliyor. 
Ancak ilk hızlanmalarda 
Nissan sahip olduğu ilave 
10 beygir sayesinde rakibini 
geçmeyi başarıyor. 

Peugeot’nun tam 
otomatik vites kutusu 
rakibi gibi beklemeye 
kalmadığı için kullanım 
esnasında sürücüsüne daha 
fazla keyif veriyor. Ayrıca 
dizel olmasına rağmen 
motor devir çevirmeyi 
de seviyor Nissan ise 
biraz ağırkanlı bir yapıya 
sahip. Elbette bu sayede 
rakibinden daha ekonomik 
olsa da insan ister istemez 
biraz daha performans 
istiyor. 

yola sağlam 
basıyorlar

3008 yol tutuşu 
konusunda SUV’lar 
arasındaki en iddialı 
modellerden birisi. 
Direksiyonu oldukça 
keskin ve net. Siz gitmek 
istediğiniz yöne çevirmeye 
başladığınızda otomobil 
çoktan dönmeye başlamış 
oluyor. Qashqai ise biraz 
daha yumuşak ve konfor 
odaklı bir model. 

Direksiyon olası küçük 

hataları kabul edebilecek 
düzeyde. Tabii bunun 
için hissiyattan bir miktar 
ödün verilmesi gerekmiş. 
Virajlarda iki otomobilin 
süspansiyon sistemi, gövde 
ağırlığını kontrollü bir 
şekilde taşımayı başarıyor. 
Limitleriniz binek bir 
otomobile oldukça yakın. 
Bu da günün sonunda her 
iki otomobili kullanırken 
kullanıcısına güven veren 
bir özellik.

Ancak Peugeot 3008 
rakibine kıyasla sportiflik 
anlamında çok daha 
başarılı. Nissan ise konfor 
konusunda 3008’i geçiyor. 
Aslında iki modelin 
karakterleri o kadar farklı 
ki mutlaka iki modelle 
de test sürüşü yapmak ve 
hangisinin beklentinizi 
karşıladığını bilerek tercih 
etmekte fayda var. 

İki modelin gürültü 
düzeyi de benzer 
seviyede ve iç mekana 
özellikle rüzgar sesi 
geliyor. Buna karşılık 
yerden yüksek yapılarına 
rağmen yan rüzgarlardan 
etkilenmemeleri başarılı. 

Peugeot’ya el 
değmiyor

Eğer benzinli modelleri 
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baz alırsak iki modelin 
başlangıç fiyatları birbirine 
çok uzak değil ve satın alım 
kararını değiştirecek bir fark 
olmaması olumlu. 

Buna karşılık bu sınıfın 
en popüler kombinasyonu 
olan dizel otomatiklerde ise 
fark gerçekten korkunç bir 
boyuta ulaşmış durumda. 

Peugeot 1.6 lt dizel 
otomatik versiyonu 213 
bin TL’den satışa sunarken 
aynı kombinasyonu Nissan 
142 bin TL’den tüketicilerle 
buluşturuyor. Aradaki 70 
bin TL’lik fark çok büyük ve 
bu rakama bir tane de Nissan 
Micra satın almak mümkün. 

Peugeot’nun donanımı 
daha yüksek olsa da yine 
de bu farkı kapatmaya 
yetmiyor. 

Her iki aracın üst 
paketleri tercih edildiğinde 
ise satış fiyatları Peugeot’da 
244 bin 700 TL’ye, Nissan’da 
ise 218 bin 55 TL’ye ulaşıyor 
ve aradaki makas kapanıyor. 

Her iki aracın da üst 
versiyonlarında sunulan 
teknolojik donanımların 
sayısı bir hayli fazla. 
Neredeyse yarı otonoma 
hazır haldeki bu iki modelin 
üst paketleri de bu nedenle 
alt donanımlardan daha 
fazla tercih ediliyor.

TeKniK VeRiLeR PeUgeoT 3008 nISSAn QAShQAI

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

Yerleşim Önde enlemesine Önde enlemesine Önde enlemesine

Supap/eksantrik sayısı 16/2 16/2

Motor hacmi 1798 cc 1560 cc 1598 cc

Maksimum güç 122 HP-5200 d/d 120 HP-3500 d/d 130 HP-4000 d/d

Maksimum tork 300 Nm-1750 d/d 320 Nm-1750 d/d

Son hız 185 km/s 183 km/s

0-100 km/s hızlanma 11.6 sn 11.1 sn

Şanzıman 6 ileri otomatik CVT 

Aktarma  Önden çekiş Önden çekiş

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

Lastikler 235/50 R19 225/45 R19

Depo kapasitesi 53 lt 55 lt

Bagaj hacmi 520 lt 401 lt

Ağırlık 1315 kg 1492 kg

Tüketim (fab. ver.)  3.9/4.2/4.7 lt/100 km 4.4/4.7/5.3 lt/100 km

Uzunluk 4447 mm 4394 mm

Genişlik 1841 mm 1806 mm

Yükseklik 1620 mm 1590 mm

Aks mesafesi 2675 mm 2646 mm

FiyAT 213.700 TL  142.650 TL

oToSTiL TeST VeRiLeRi PeUgeoT 3008 nISSAn QAShQAI
0-100 km/s hızlanma (sn) 11.7 11.3
0-400 m (sn) 22.2 21.9
100-0 km/s fren (soğuk)(m) 39.5 39.7
100-0 km/s fren (sıcak)(m) 39.7 40.0
Gürültü 100 km/s (dB) 66 67
Test tüketimi (lt/100 km) 5.3 5.0
Menzil (km) 1000 1100

SONUÇ
Her iki otomobilde birbirine neredeyse 
hiç benzemiyor. Peugeot tasarımıyla 
kendisinin burada olduğunu ortaya 
koyup dikkat çekerken Nissan daha 
mütevazi seçimleri olan ve dikkat 
çekmeyi sevmeyenleri hedef alan bir 
model. Buna karşılık dizel otomatiklerin 
başlangıç versiyonlarındaki farkın 
yüksek oluşu Peugeot için önemli bir 
dezavantaj. 

PUAnLAMA MakSiMuM PuaN PeUgeoT 3008 nISSAn QAShQAI
Tasarım 10 8 8
İç mekan 10 8 6
Motor 10 6 8
Şanzıman 10 9 7
Performans 10 7 8
Yol tutuş 10 8 7
Fren 10 9 7
Tüketim 10 7 9
Donanım 10 8 6
Fiyat 10 3 9
Toplam 100 73 75
SonUç 2. 1.
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GÜNCEL  JAGUAR J-PACE

Jaguar’ın 2020 yılında tanıtıp bir sonraki sene satışa sunacağı yeni SUV modeli J-Pace’in üretileceği kesinleşti.

Jaguar, SUV ailesinin yeni üyesi 
için çalışmalara başladı. J-Pace 
adına sahip olacak olan model, 

spor otomobil üreticisinin pazardaki 
elini güçlendirecek. Rakiplerine karşı 
premium ve sportif SUV pazarında elini 
güçlendirmek için çalışmalar yapan 
firma, 2021 yılında yeni modelini satışa 
sunacak.

Jaguar’ın ilk SUV modeli F-Pace 
yıllardır aramızda. Kısa bir süre önce 

E-Pace modelini satışa sunan firma, 
i-Pace modeli ile hibrit SUV segmentine 
de giriş yapıyor. Porsche Cayenne 
modeline rakip olarak çıkartmaya 
hazırladığı modeli J-Pace ise yakında 
geliyor.

Jaguar, bu modeli ile özellikle Çin’de-
ki zengin müşterilerin ilgisini çekmeyi 
planlıyor. Land Rover – Range Rover alt 
yapısı ile gelecek olan otomobil, alümin-
yum şasiye sahip olacak. Tabii otomobi-

lin boyutları hiç de küçük olmayacak. 
J-Pace, muhtemelen plug-in hibrit 

sistem de dahil olmak üzere Range 
Rover’ın tüm güç ünitesi seçeneklerini 
barındıracak. Avustralya’daki yönetici 
direktörü Matthew Wiesner, “Şu 
anda pek çok seçenek var. Yeter ki 
Jaguar’ın duruşunu simgelesin. Jaguar’ın 
performans konusundaki vaatlerini 
karşılıyor mu? O zaman seçeneklerimiz 
arasında.” açıklamasında bulunmuştu.

Jaguar J-Pace 
2021 yılında geliyor
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ESKİYİ SEVMEK

Shadow
YÜKSEK dEVİR

bu zaman kaybı nedendir? Bu sevdalılar, eskiye 
sevdalılardır. Yeni yoktur gözlerinde, çünkü araba-
larıyla vakit geçirmeyi severler. Yeni zaten yenidir. 
En emek verdiğin zaman belki yıkarkendir. Onu da 
zaten artık yapan yok.  Ama eski bir otomobile sahip 
olanların emeği eksik etmemesi gerekir; her zaman 
ilgi ister arabaları ve bu da arabaları ile aralarındaki 
bağı her geçen gün kuvvetlendirir. Bazı parçalarını 
bulmak büyük zaman alır. Günlerce, haftalarca araş-
tırır, bulamaz; yaratır. Ama çözümü bulduğunda da 
altın bulmuş gibi sevinir. Sürekli bir parça macerası 
yaşadığı için de çok şey vardır sonunda onu mutlu 
edecek. Tam artık her yeri oldu dersiniz hiç ummadı-
ğınız bir yerden arıza çıkarır. Bir sevinir, bir üzülür-
sün. İşte bu yüzden duygu işidir eskiye sahip olmak, 
duygusal adam işidir. 

Bir de şöyle bir güzelliği vardır eskinin. Yeni, pırıl 
pırıl güzel bir araba gördüğümüzde “vay be ne güzel 
araba yapmışlar” deriz, oysa tertemiz eski model bir 
araba gördüğümüzde “vay be sahibi ne güzel bak-
mış!”deriz. Burada tüm övgü sahibinedir arabanın. 
Ne mühendisin, ne dizaynını yapanın adı geçer. 
Çünkü onlar yıllar önce görevlerini yerini getirmiş-
lerdir. O günlerde takdiri alırlar ama yıllar sonra 
takdir sahibinedir, sadece sahibine...

Bir pazar gezisinde, yolda yavaşça ilerlerken alınan 
keyfe, kaldırımda yürüyen birinin ilk bakışından 
sonra dönüp bir daha bakması eklendiğin de ise tüm 
uğraşların, harcanan zamanların boşuna olmadığı 
apaçık ortaya çıkar. 

Aslında yeni de olsa, eski de olsa arabasıyla gu-
rurlananlar bunu ifade etmekten kaçınmazlar. Ama 
surat ifadelerine baktığınızda aynı duygunun ne 
kadar farklı yaşandığını görürsünüz.

Sevgiyle kalın,

YORUM shadow

H
ayatımız boyunca belki de en güzel hayal-
lerimizi otomobiller süsler. Hele ki para 
kazanmaya başladığımızdan itibaren bu 
hayalimize somut bir şekilde yaklaştığımızı 
hissetmek ayrı bir heyecandır. 

Kimimiz bu hayalini çok da fazla uğraşmadan gerçek-
leştirir, kimimiz yıllarını verir; hatta emeklilik ikrami-
yesinin gideceği yer bellidir bazıları için. Sanıyorum ki 
ne kadar zor ulaşılırsa anlamını da o kadar uzun korur. 

Aslında her insan için anlamı farklıdır otomobilin. 
Kimisi için sadece bir araçtır; gideceği yere götürür, ge-
tirir. Motor sesi tamamen mekaniktir, birşey anlatmaya 
çalışmaz. Çukura sert girdiği zaman arabasının canının 
yandığını değil, servise ödeyeceği fazla faturayı düşü-
nür. Kimisi ise duygularını paylaşır, bir ruhu olduğunu 
düşünür arabasının, en ufak bir çiziğin karşılığı derin bir 
yaradır kalbinde. 

Zevk meselesidir... Hem de herkesin bir fikrinin 
olduğu bir mesele. Çoğu zaman da çözülemez zaten. 
Küçüklüğümüzden beri babalarımızın arabasını karşı-
laştırırız. 

-Bizim araba 200 basıyor!
-Bizim araba da 210 basıyor, bir de çizgi var. 
-Çizgi sayılmaz oğlumm...
-Sayılır!
-Sayılmaaaz!
Sonu gelmez tartışmaların. 

Kimisi için statü sembolüdür. En havalı arabaya 
bindiği zaman daha çok ilgi gördüğünü, daha önemli 
insan olduğunu düşünür. Aslında ona böyle düşündüren 
büyük bir destek gurubunun da olduğunu söylemek 
gerekir. 

Ve bir bölüm araba sevdalısı vardır ki birçok kişi 
anlamaz onları. Neden böyle bir işe kalkışılır, bu uğraş, 
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GÜNCEL  SKODA KAMIQ

Kompakt SUV sınıf temsilcisinin yeni fotoğrafları yayınlandı. Ne zaman gelecek sorusu da cevap buldu.

Skoda SUV ailesinde Karoq ve 
Kodiaq modellerinin ardından 
Kamiq ismini verdiği modeli 
de tanıttı. Avrupa’da yılın son 

çeyreğinde satışa sunulacak. Yeni 
Skoda Kamiq’in son fotoğrafları ortaya 
çıktı. 

Skoda ürün gamındaki üçüncü 
arazi aracı olan Kamiq tanıtıldı. Karoq 
ile Kodiaq modellerinin tasarım 
öğeleri ile şekillendirilen Kamiq, 
ilk olarak Çin’de daha sonra ise 
Avrupa’da tüketicilerle buluşacak. 
Yeni Skoda Kamiq açıklanan bilgilere 
göre ilk etapta sadece Çin pazarı için 
üretilecek ve satılacak. Bu modelin 
Avrupa yollarına çıkması yılın son 
çeyreğini biraz geçecek.

150 beygirlik motor yer alıyor
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 250 Nm 
tork üreten bu motorun gücü otomatik 
şanzımanla yola aktarılıyor.

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

yaşam alanı sürpriz 
yapmayacak

Şu an için aracın iç mekan ve 
arka tasarımına ilişkin görsellerini 
paylaşmayan Skoda, sadece detay 
vermekle yetindi. Buna göre de iç 
mekanda dokunmatik ve 1280×720 
çözünürlüğe sahip multimedya ekranı, 
Apple CarPlay ve MirrorLink uyumlu 
altyapı standart olarak sunulacak. Aracın 
yaşam alanı sürpriz yapmayacak ve diğer 
modellerle aynı olacak.

Yeni Skoda 
Kamiq’in
detaYları belli oldu



Yeni Porsche Macan’ı 
testte yakaladık

Porsche’nin küçük arazi aracı Macan, 
Kuzey Avrupa’da test edilirken 
objektiflerimize yakalandı.Makyajlı Porsche Macan’ın dış tasarımıyla birlikte 

motor seçeneklerinde de yenilikler olacak. Yeni 
Porsche Macan yıl bitmeden yollarda olacak.

Porsche Macan, rakipleri Audi A5 ve Merce-
des GLC’nin yenilenmesi nedeniyle erkenden gençleştirme 
operasyonuna tabi tutuluyor. Aslında bu makyajın önü-
müzdeki yıl olması bekleniyordu ancak premium segmentte 
model sayısının artması da operasyonun öne alınmasına 
neden oldu.

Makyajlı versiyonda yeni ön ve arka tamponla birlikte 
yuvaları sabit kalan ancak içleri değiştirilen farlar ve stoplar 
kullanılacak. Ayrıca aracın iç mekanında da değişiklikler 
olacak. Özellikle kalite anlamında iç mekandaki kumanda-
ların değiştirilmesi bekleniyor.

Hangi motorlarla alınabilecek?
Yeni modelde bir de plug-in hibrit versiyon tüketicilere 

sunulacak. Aracın hibrit versiyonun olmasındaki en büyük 
etkense Mercedes GLC 63 versiyonunun 510 HP güç üretme-
si. Macan Turbo’nun 440 HP’lik gücü rakibine kıyasla zayıf 
kaldığı için hibrit modelle bu güç farkı azaltılmak isteniyor. 
Audi modellerinde de kullanılan çift turbolu dizel motor ise 
260 HP gücüyle Macan’da da kullanılmaya başlanacak.

Makyajlı Porsche Macan’ı yılın son çeyreğinde yollarda 
olması planlanıyor. Aracın fiyatı ise güncel modele kıyasla 
biraz daha yüksek olacak.
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PORSCHE MACAN   GÜNCEL 
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MEKAN  MYNDOS RESIDENCE 

Yazı & Fotoğraflar: Emre Kara

Bodrum’un Merkezinde 
kendinizi evde hissedeceksiniz
Myndos Resıdence
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Her yıl en popüler tatil 
lokasyonlarından biri olan 
Bodrum’da bu sene sezonu 
erken açanlardan biri 

oldum. Su soğuk değil miydi diye 
düşündüğünüzü hisseder gibiyim. 
Derler ya Bodrum’un suları, serindi 
tabii. Hava da bir o kadar sıcak. 
Bodrum sezona göre çok sakin ama 
benim enerjim çok yerinde. Arabayla 
ulaşım sağlayacağım için Bodrum’a 
gelmeden önce tek düşündüğüm şey 
nerede kalacağım oldu. Konaklama 
için tercihimi gözde tatil sitelerinde 
arattığım Bodrum tesislerinde 
yüksek puanıyla dikkatimi çeken 
Myndos Residence ‘dan yana 
kullandım. (Booking.com puanı 
10 üzerinden 9.8) Daha önce 
kalanların övgü dolu yorumlarını 
okurken hiç tereddüt etmeden 
verdim bu kararı. Kararımla haklı 
çıktım. Bodrum’un tam merkezinde 
konumlanan, plajlara yürüme 
mesafesinde yakınlığıyla 3 günlük 
kısa tatilim için çok pratik bir tesis 
olduğunu söyleyebilirim. 1985 
yılında işletmeye açılan tesis adını 
hemen yakınındaki tarihi Myndos 
Kapısı’ndan alıyor. Myndos Kapısı, 
Bodrum surlarının üzerinde var 
olduğu düşünülen iki anıtsal 
kapıdan biri. M.Ö. 360 civarında 
inşa edildiği düşünülüyor. 

Öncelikle arabayla ulaşım 
sağlayacaksanız tesisin önünde 
aracınızı park edebileceğiniz alanlar 
mevcut. Tesisten içeri girince sizi 
yeşilliklerle dolu şahane bir bahçe ve 
büyük bir havuz etrafına çevrili 29 
rezidans dairesi karşılıyor. Daireler 
iki yatak odalı olduğu için ailenizle 
ya da arkadaşlarınızla kalabalık 
olarak kalmaya müsait. Dolayısıyla 
standart bir otel yapısında 6 kişi 
için 3 oda tutmak yerine, Myndos 
Residence’ta 1 daire tutmak hem 
daha ekonomik hem de daha 
konforlu oluyor. 

Bu tesis size Bodrum’da kendi 
evinizde gibi hissettiriyor. Gelirken 
yanınıza yazlık kıyafetlerinizi 
almanız yeterli.  Dairelerin salon, 
mutfak ve banyolarında gerekli 
olan tüm malzemeler mevcut. 
Tesisin etrafında büyük marketler 
bulunuyor. Ben kahvaltılarımı 
kaldığım dairenin balkonunda 
havuza ve bahçeye karşı yaptım. 
Kuş sesleri ve palmiye ağacının 
huzuru, sabah kahvenizi içerken 
dalıp gittiğiniz hayaller... Sonrasında 
havuzun başında bol oksijenin içinde 
şezlonga uzandım; müzik dinledim, 
kitap okudum, telefonuma baktım, 
fotoğraflar çektim, etrafı seyrettim... 
Pilates ve yoga stüdyolarında zaman 
geçirdim. Akşam yemekleri için 
yürüme mesafesinde olan Bodrum 
Marina’da güzel mekanlar keşfettim. 

Konakladığım yerlerde 
özellikle temizliğe ve çalışanların 
tutumuna dikkat ederim. Her 
metrekaresi tertemiz bir dairenin 
beni karşılaması motivasyonumu 
artırdı diyebilirim. Tesise girişimden 
çıkışıma kadar olan çalışanların 
güleryüzü, ilgi-alakası beni 
fazlasıyla mutlu etti. Dahası konfor 
alanımın dışına çıktığım yeni 
bir yere hemen adapte olmama 
yardımcı oldu. Tesisin işletmecisi 
Zeynep Hanım’la konuştuğumda 
daireleri öncesinden 3 ay için 
tutanların olduğunu söyledi. Ben bu 
tesiste yoğun iş tempomdan ötürü 
sadece 3 gün kalabildim ama yaz 
boyunca buraya daha çok geleceğim 
kesin. Tatil için Bodrum merkeze 
gelmeyi düşünen herkese gönül 
rahatlığıyla öneriyorum.

Adres: Eskiçeşme Mah. Myndos Cad. No:1 
Bodrum - Mugla / Türkiye

Telefon: +90 252 313 44 40
Web: myndosresidence.com

E-posta: info@myndosresidence.com
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Yılın Otomobili Volvo 
XC 60 olmalı dediniz

ARAŞTIRMA AYIN YILDIZI 
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SoSyAl MedyA üzeRinden yApTIğIMIz ve TAMAMen SizleRin 
beliRlediği “AyIn yIldIzI” ARAŞTIRMAMIzIn kAzAnAnI 

volvo XC 60 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.

1,7 milyon kişiye eriştik
Bu ay size Otomotiv Gazetecileri 

Derneği OGD tarafından düzenlenen 
Türkiye’de Yılın Otomobili 
yarışmasının finalistleri arasından 
tercih yapmanızı istedik. 

BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Hyundai 
Ioniq,  Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, 
Volkswagen Polo ve Volvo XC 60 
arasından seçim yapmanızı istediğimiz 
Ayın Yıldızı’nda Volvo XC 60 sizlerden 
gelen oylarla birinci oldu.

Sonuçta Facebook ve Instagram 
üzerinden 1400 adede yakın yorum 
yapılan araştırmada karşımıza 1200 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 Volvo XC 60 
olurken, Skoda Kodiaq ikinci, BMW 5 
Serisi üçüncü, Peugeot 5008 dördüncü, 
Hyundai Ioniq beşinci, VW Polo altıncı 
ve Ford Fiesta yedinci oldu.

Volvo XC 60 hem Avrupa’da 
Yılın Otomobili olmasının getirdiği 
avantaj hem de teknolojik yapısıyla 
takipçilerimizin beğenisini kazanırken 
benzer yorumlar BMW için de geldi. 
Ford Fiesta ise çok başarılı bir model 
olmasına rağmen iddialı rakipleri 
karşısında 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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SERVİS  ARAÇ BAKIMI

Kurlar arttı 
koruma 
önem kazandı

Dövizin uzun süredir rekorlar kırarak devam eden yükselişi otomotiv sektöründe de ciddi 
sıkıntılara yol açıyor. Artan döviz ile birlikte otomobil fiyatları da devamlı olarak artıyor. 

Yazı Turgut Yüksekdağ

Böyle bir durumda sıfır otomobil almak çok da 
mümkün görünmüyor. Pazardaki otomobil 
satışlarının önemli bölümünü filo satışları 

oluşturuyor.
Böyle dönemlerde eldeki otomobili korumak, 

yapılacak uygulamalar ile “yeni gibi” kalmasını 
sağlamak çok daha önemli, hale geliyor. 

Otomobil alım kararını erteleyenlerin bu süreçte-
ki tercihleri de otomobil bakım ve koruma merkez-
leri oluyor. 

Son yılların gözde otomobil bakım ve koru-
ma ürünü olan Seramik Kaplama uygulaması ile 
otomobil yüzeyinde üstün bir parlaklık ve uzun 
süreli koruma elde etmek mümkün olabiliyor. 
Seramik Kaplama dışında çok daha uygun fiyatlı 
boya koruma uygulamaları yaptırmak da müm-
kün olabilir. AutoClub Uygulama merkezlerinde 
Seramik Kaplama için 2000 TL bedel isteniyor. Bu 
işlemi daha uygun fiyatlı yapan yerer de var ancak 
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Kurlar arttı 
koruma 
önem kazandı

unutulmaması gereken nokta bu 
işlemin geri dönüşü neredeyse 
yok. Yani uygun fiyatlı diye işinin 
ehli olmayan bir yerde kaplamayı 
yaptırırsanız ve o da örneğin ağaç 
reçinesini temizlemeden bunu 
yaparsa o zaman bu reçine kapla-
manın altında kalır ve hem kötü 
bir görüntü oluşturur hem de o 
bölgedeki boyanın ileriki dönem-
de kalkmasına neden olabilir.  

Detaylı İç Temizlik ve Steri-
lizasyon uygulaması otomobilin 
içindeki tüm olumsuzlukları (kir-
leri, lekeleri, kokuları) ortadan 
kaldırırken otomobilin içinde ilk 
günkü hijyenik ortamı sunuyor. 
Bu işlemler de 200 TL’den başla-
yan fiyatlarla yapılabiliyor.

Cam filmi uygulamaları ile 
otomobilde hem estetik hem 
de konfor sağlamak mümkün 
olabiliyor. Yasaların izin verdiği 

renkteki cam filmlerinin uygu-
lanması ise aracın tipine göre 300 
TL’den başlayan fiyatlarla yapılan 
bir uygulama.

Mini onarım uygulamaları 
ile de otomobilinizdeki küçük 
hasarlar herhangi bir boya müda-
halesine gereksinim olmaksızın 
giderilebiliyor. Ancak burada da 
bu uygulamayı yapan yerin önemi 
büyük. Aksi takdirde aracınızın 
kaportasında dalgalanmalar mey-
dana gelebilir ve ortaya daha kötü 
bir sonuç çıkabilir. 

Otomobilin içinde ve dışında 
yapılacak bu uygulamalar ile 
otomobilin yenilenemediği, 
yenilemesinin ertelendiği bu 
dönemde pırıl pırıl, yeni gibi bir 
otomobile binebilmek için işini 
iyi yapan car care merkezleri 
özel uygulamaları ile otomobil 
severleri bekliyor.
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PIRELLI: 2017 entegre 
faaliyet raporunda 
dijital dönüşüm 
hikayesini anlatıyor

ADVERTORIAL  PIRELLI

Pirelli’nin 2017 Entegre Faaliyet Raporunda şirketin dijital dönüşümün hikayesine işlerini büyütmenin 
anahtarını dijital dönüşümde bulan beş 4.0 girişimcisinin öyküleri eşlik ediyor. 

Şirketlerde dönüşüm yaratan 
dijital teknoloji, daha hızlı, 
daha çevik ve rekabetçi 
hale getiriyor. Pirelli’nin 
2017 Entegre Faaliyet 
Raporunda şirketin dijital 

dönüşümün hikayesine işlerini büyüt-
menin anahtarını dijital dönüşümde 
bulan beş 4.0 girişimcisinin öyküleri 
eşlik ediyor. Pirelli’nin “Data meets 
passion” (Veri ile tutkunun buluş-
ması) başlıklı 2017 Entegre Faaliyet 
Raporu, şirketin faaliyet raporlarında 
rakamların ötesine geçip sanat ve 
edebiyatı katma geleneğini sürdürüyor 
ve sanatçı Emiliano Ponzi’nin yanı 
sıra üç uluslararası ünlü yazar: Mohsin 
Hamid, Tom McCarthy ve Ted Chi-
ang’ın sanatsal ve kültürel katkılarıyla 
sunuluyor. Sanatçı ve yazarlar, dijital 
teknolojinin topluma ve insanlara 
değişimi nasıl empoze ettiğini anlatı-
yorlar.

Dijital inovasyon, Pirelli’de başka 
şeylerin yanı sıra büyük kurumsal ve 
kültürel değişimlerle birlikte süreç 
geliştirmeleri de sağlıyor. Bunlarla 
birlikte, Pirelli’nin müşterileriyle iliş-
kisinde devrim yaratmasını sağlayan 
bir dijitalleşme süreci de şirketi ileri 
Endüstri 4.0 modeline taşıyor. Bu 
gelişmeler, 2017 yılında Connesso ve 
2018 yılında Cyber Car olmak üzere 
Cenevre Otomobil Fuarı’nda başarıyla 
lanse edilen inovasyonlarla da kanıt-

lanmış bulunuyor.
Faaliyet raporunda yer verildi-

ği üzere kendi iş fikirlerini bir ileri 
teknoloji modeli olarak geliştirebilen 
beş 4.0 girişimcisinin hikayelerinin de 
aynı ölçüde başarılı olduğu görülüyor. 
3Bee adlı şirketin, sensörler kullanarak 

arı kovanının tüm üretim döngüsünün 
uzaktan izlenmesini sağlayan yüksek 
teknolojili bir arı kovanı geliştirmesi 
bunun bir örneği. Diğer yandan eski 
bir mimar tarafından kurulan Alter Ego 
firması, 3D yazılımı sayesinde ekolojik 
olarak sürdürülebilir sörf tahtalarını 
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siparişe göre üretiyor. Blockchain tek-
nolojisi kullanan Demeter.life, sürdü-
rülebilir tarımı geliştirmek amacıyla 
tüketiciler ile dünya çiftçileri arasında 
doğrudan bir ilişki yaratabiliyor. Tap-
pezzerie Druetta, 3D projeksiyon ve 
sanal odalar kullanarak müşterilerinin 
özel tasarım ürünleri sipariş etmelerine 
imkan veren bir aile şirketini (1953 
doğumlu) yeniden canlandıran iki kar-
deş tarafından yönetiliyor. Son olarak, 
5.000 kumaş ve 1 milyardan fazla olası 
kombinasyonla yola çıkıp ilk online 
platformu sunan Differenthood, ben-
zersiz giysiler %100 İtalyan malı ürün-
ler yaratmanızı ve daha sonra bunları 
toplulukla paylaşmanızı sağlıyor, ancak 
başka kullanıcılar bu ürünleri satın 
aldığında para kazanıyor. 

Bu genç girişimcilerin 4.0 “şirketle-
ri”; The New York Times, New Yorker, 
Le Monde, Esquire ve Vogue gibi dün-
yanın en prestijli yayınları için kapak-
lar çizen uluslararası üne sahip sanatçı 
Emiliano Ponzi’nin aynı derecede 
yenilikçi bir teknikle çizdiği illüstras-
yonlarıyla görselleştirildi. Ponzi, sanal 
gerçeklikte çizim yapmak için ilk defa 

yenilikçi bir teknik kullandı ve temel 
çizgilerle pastel tonları baz alan stili 
sayesinde beş 4.0 girişimcisinin dün-
yalarını ve kendi etki alanlarını nasıl 
değiştirdiklerini anlatan 3D ortamlar 
ve 360° etkileşimli videolar yarattı.

Pirelli’nin dijital teknolojinin haya-
tımızdaki etkisini anlatması için davet 
ettiği yazarlardan Tom McCarthy’ye 
göre, “dijital kültürün yükselişi… 
siyasetin ta kendisi edebi bir soru ha-
line geliyor. Toplumsal ve özel yaşa-
mın kendisini yazıyla yönetilir halde 
bulması anlamında edebi: her şey bir 
nevi veri defterine not edildiğinde, 
deneyimin kendisi ve onunla birlikte 
temsil sorunu (özgür özneler miyiz? ya 
da tüm hareketlerimiz ve kararlarımız 
algoritmalar tarafından mı yönetiliyor 
ve belirleniyor?), özünde anlara ve 
yazma eylemlerine indirgeniyor.”

Diğer yandan, Amerikalı yazar Ted 
Chiang şunları ifade ediyor: “Gelecekte, 
bir konuşma hazırlamanız gerektiğinde, 
fikirlerinizi formüle etmenize yardımcı 
olacak yazılım kullanacağınızı bekliyo-
rum... Bu yazılımın neye benzeyeceğini 
bilmiyorum ama halen bir dikdörtgenin 
içindeki satırlara dizilmiş kelimelerle 
iletmeye çabaladığımız fikirleri ifade 
etmeyi kolaylaştıracaktır. Böyle bir 
yazılımın avantajları, tıpkı yazmanın 
avantajları gibi ilk bakışta gördüğümüz-
de hemen anlaşılabilir olmayabilir.”

Girişimcilik kültürünü 145 yılı 
aşkın bir süredir yaymaya devam 
eden ve daima dilbilimsel anlatım ve 
iletişimin en yeni formlarını aramayı 
sürdüren Pirelli, önemli tasarımcılar, 
grafik sanatçıları, yerli ve yabancı 

fotoğrafçılar ile işbirliği yapıyor. 
Şirket, 2010’dan bu yana Pirelli 
Faaliyet Raporunu sanat ve kültür 
dünyasından önde gelen isimlerin 
katkılarıyla zenginleştiriyor.

Yıllar içinde farklı kültürlerden, 
ülkelerden ve nesillerden çeşitli 
sanatçılar, Pirelli’nin “ruhunu” 
orijinal ve benzersiz şekillerde 
temsil etti. 2010 Faaliyet Raporunda 
Milanolu fotoğrafçı Naba tarafından 
çekilen öğrencilerin resimleri yer 
aldı. Sonraki yıl Pirelli Faaliyet 
Raporu, illüstratör Stefan Glerum 
imzalı 18 çizimle zenginleşti. 
2012 yılında görevi New Yorklu 
karikatürist Liza Donnelly üstlendi. 
2013 Faaliyet Raporunda yazar ve 
senarist Hanif Kureishi, “tekerleği 
döndürme” projesinde “tekerlek” 
kavramını yorumlayan 10 
uluslararası genç yeteneği koordine 
etti. 2014 yılında Pirelli’nin Entegre 
Faaliyet Raporunun sayfalarında 
sokak sanatına yer verildi; Brezilyalı 
Marina Zumi, Alman Dome ve 
Rus Alexey Luka imzalı üç eserle 
oluşturulan bir enstalasyon, Pirelli 
HangarBicocca’da sergilendi. 
Ertesi yıl Pirelli, modern kaligrafi 
ustası, Rus sanatçı Pokras Lampas’ı 
tanımları gereği farklı olan el yazısı 
ile parmak izlerini kullanarak 
“benzersizlik” değerini yorumlaması 
için davet etti.



w w w.otos t i l .co m76    eylül 2017 OTO STİl

Kompakt SUV’larda 
hangi model kaç satıyor?

Türkiye’de bu yılın ilk dört ayında kompakt SUV segmentindeki modellerden 
en çok satılanları sizler için araştırdık.

ARAŞTIRMA  SATIŞ RAKAMLARI
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Kompakt SUV segmentinde 
otomobil satışlarında 
Türkiye’deki mevcut 
durumu sizler için ortaya 

koyduk.
2018 yılının ilk dört ayındaki 

satış rakamlarına göre Nisan 
sonunda Türkiye’de en çok hangi 
kompakt SUV segmentinde sattı? 
Kompakt SUV segmentinde en çok 
satan araç hangisi? 

DAciA DUSTeR en çok SATAn  
koMpAkT SUV

2018 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan 
aylarındaki toplam satış rakamlarına göre 
derlediğimiz bilgilere göre kompakt SUV 
segmentinde en çok satılan otomobilin 
Dacia’nın Duster modeli olduğu görülüyor.

Kompakt SUV segmentinde en çok satan 
otomobiller arasında Dacia’nın Duster modeli 
toplam 4,482 adetle ilk sırada yer alıyor. Dacia 
Duster’ı hemen ardından Nissan Qashqai 4,208 

adet ile takip ediyor. Üçüncü ise 2,511 adet 
ile Peugeot’un 3008 modeli.

2018 yılının ilk dört ayındaki satış 
rakamlarına göre, kompakt SUV segmentinde  
yer alan 24 model arasında Dacia Duster 
zirvede yer alıyor. Son sırada ise toplamda 29 
adetlik satışla  Ssangyong’un XLV modelini 
görüyoruz.

2018’in ilk dört ayında kompakt SUV 
segmentinde yer alan 24 modele ilişkin satış 
rakamlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
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Sıra Marka Model Segment ocak Şubat Mart nisan Toplam

1 Dacia Duster C7 418 489 1.95 1.625 4.482

2 nissan Qashqai C7 413 829 1.562 1.404 4.208

3 peugeot 3008 C7 305 571 685 950 2.511

4 Hyundai Yeni Tucson C7 306 393 627 647 1.973

5 Ford Kuga C7 254 336 589 708 1.887

6 Volkswagen Tiguan C7 324 331 396 513 1.564

7 Toyota C-HR C7 717 275 220 311 1.523

8 Renault Kadjar C7 122 161 265 404 952

9 kia Sportage C7 131 190 225 301 847

10 opel Grandland X C7 60 108 269 201 638

11 Skoda Karoq C7 26 165 270 461

12 Audi Q2 C7 52 58 107 92 309

13 Subaru XV C7 39 17 131 83 270

14 Seat Ateca C7 42 34 97 58 231

15 Honda HR-V C7 17 41 103 66 227

16 Volkswagen Tiguan Allspace C7 49 55 59 48 211

17 Jeep Compass C7 11 6 14 78 109

18 kia Niro C7 10 59 16 14 99

19 Audi Q3 C7 18 16 23 18 75

20 Mitsubishi ASX C7 8 8 18 25 59

21 Volvo XC40 C7 45 12 57

22 Mazda CX-5 C7 3 4 17 20 44

23 Mitsubishi Eclipse Cross C7 33 33

24 Ssangyong XLV C7 6 8 9 6 29



w w w.otos t i l .co m78    HAZİRAN 2018 OTO STİL

SPOR   BC VISION MOTORSPORT

BC Vision 
Motorsport 
sezona yine 
iddialı başladı
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Eskişehir-Kütahya-Bilecik 
bölgesinde gerçekleştirilen 
ve 2018 Türkiye Ralli 
Şampiyonası ilk yarışı olan 
Rally Phrygia’da BC Vision 
Motorsport sezona hızlı 
başlangıç yaptı. 

Balkan Ralli Kupası ve 
Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 
ilk yarışı olan Rally 
Phrygia Espark ve Midas 
özel etaplarının ikişer kez 
geçilmesinin ardından 6 
Mayıs Pazar günü sona erdi. 
Eskişehir Otomobil Sporları 
Kulübü (ESOK) tarafından 45 
ekibin katılımıyla düzenlenen 
ralli, Eskişehir-Kütahya-
Bilecik bölgesinde koşuldu.

Şampiyon yine  
hızlı baŞladı

Yarış sonunda geçtiğimiz yılı 
şampiyon olarak tamamlayan 
ve otostil ailesi olarak bizlerin 
de medya sponsoru olduğu BC 

Vision Motor Sport sezona hızlı 
bir başlangıç yaptı. İlk günü 
genel klasman lideri olarak 
tamamlayan Burak Çukurova 
– Vedat Bostancı ikilisi yarışı 
genel klasman ikincisi olarak 
tamamladı. Sezonun ilk 
yarışından önemli puanlar 
alan BC Vision Motorsport 
podyumda olma geleneğini 
sürdürdü.

ilk üç nasıl oluŞtu?
Yağız Avcı-Onur 

Vatansever ekibinin 1 dakika 
13.6 saniye farkla ilk sırada 
tamamladığı zorlu rallide, son 
2 özel etapta yağan yağmur 
dengeleri değiştirdi ve 
ekiplere zor anlar yaşattı. BC 
Vision Motorsport’dan Skoda 
Fabia R5 ile Burak Çukurova-
Vedat Bostancı’nın ikinciliği 
elde ettiği yarışın üçüncüsü 
KKTC’den konuk ekip Deniz 
Fahri-Barış Kalfaoğlu oldu.

Türkiye Ralli Şampiyonası 2018 sezonuna 
medya sponsoru olduğumuz BC Vision 
Motorsport yine hızlı başlangıç yaptı.
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Apple ve VW beraber otomobil üretecek

TEKNOLOJİ  HABERLER

Apple’ın otonom sürüş ve 
geleceğin otomobilleri 

üzerine araştırmalar yaptığı 
biliniyordu. Ama bu araştırmaların 
nasıl bir sonuca bağlanacağını 
merak ediyorduk. Apple, kendi 
otomobilini mi üretmek istiyor, 
yoksa ürettiği teknolojiyi anlaştığı 
bir otomobil firmasıyla beraber 
uygulamak mı istiyor? İşte bunun 
cevabı belli oldu diyebiliriz, çünkü 
Apple ve Volkswagen otonom 
sürüş için ortak çalışmalara 
başladı.

The New York Times‘ın 

haberine göre, şimdilik iki şirketin 
ne planladığı net değil. Yine de 
tahminler yürüterek, Apple’ın 
araç teknolojisini üreteceğini, 
Volkswagen’ın da bu teknolojiye 
uygun bir araç tasarlayacağını 
söyleyebiliriz. 

Burada tek net olmayan bilgi, 
Apple’ın bu işe ne kadar yatırım 
yapmış olduğu olarak göze 
çarpıyor. Diğer taraftan şu an test 
aşamasında olan ve teknolojileri 
Apple tarafından sağlanmış 50’nin 
üzerinde bir otomobil olduğu 
söyleniyor.

Geçen sene çıkan Honor 9, orta seviye telefonların en dikkat 
çeken seçenekleri arasındaydı. Yeni tanıtılan Honor 10 ise ilgi 
çeken teknik özellikleri uygun bir fiyatla sunmayı amaçlıyor.

Honor’un Huawei’nin bir alt markası olduğunu hatırla-
talım. Bu yüzden Honor’ların teknik özellikleri, Huawei’nin 
telefonlarına oldukça benziyor. Bu kez Honor 10’un özel-
liklerinin, son zamanların müthiş telefonlarından Huawei 
P20’ye benzediğini görüyoruz.

Honor 10 daha önce Çin’de tanıtılmış ve 26 Nisan’da pi-
yasaya sürülmüştü. Şimdi ise Avrupa için Londra’da tanıtılan 
telefon, dünya çapında piyasaya sürülüyor. Honor 10’un ilk 
dikkat çeken özelliği, son zamanların Android’li telefonlarda 
gördüğümüz çentik. Bununla birlikte çentiğin iPhone X’te-
kine kıyasla çok daha küçük olduğunu görüyoruz.

Yapay Zeka Destekli Kamera
Honor 10’un arka yüzdeki çift kamera sistemi, aynı 

zamanda “AI Kamera” olarak da değerlendirilebilir. Kirin 
970’in yetenekleri 24MP ve 16MP kameralarla birleşince, 
ortaya gerçekten yapay zekadan destek alan, yetenekli bir 
fotoğraf sistemi çıkmış. Honor’un “AI 2.0” teknolojisi dediği 
bu sistem, yine şirket yetkililerinin söylediğine göre daha iyi 
selfiler, gelişmiş yüz tanıma ve ortamı tespit edebilme ye-
teneğine imkan tanıyor. Kamerai neyi çektiğinizi anlayarak, 
ona uygun bir moda geçiş yapabiliyor.

Telefonda (her iki modelde de) 3.400mAh kapasiteli 
pil bulunuyor. Honor 10 ayrıca, USB-C desteği ile geliyor. 
Honor 10’un uluslararası sürümleri, siyah, camgöbeği ve 
mavi renkleriyle gelecek. 64GB’lık modelin satış fiyatı 399 
Euro, 128GB’lık model 449 Euro’luk bir fiyat etiketine 
sahip olacak.

Yapay zeka destekli 
Honor 10 tanıtıldı

Güçlü bir performans
yeni HP Elite ve ENVY

HP, yeni premium bilgisayarları ile kullanıcıların karşısına çıkmaya devam 
ediyor.HP, kullanıcıların istedikleri yerde çalışabilmelerini sağlamak için bir dizi 
yeni premium dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ile iddialı monitörler tasar-
landığını duyurdu. HP Elite 1000 ve HP ENVY’nin en yeni modelleri istediğiniz 
her an, istediğiniz her yerden bağlantı kurabilmeniz ve çalışabilmeniz için 
görselliğiyle baş döndüren bir tasarım, güçlü bir performans ve maksimum çok 
yönlülük sunuyor.

Özellikleri: HP EliteBook x360 1030 G3 seriye yalnızca 1,25 kg (2.76 Ibs.) ağırlık 
ve 15,8 mm incelikle başlayan dünyanın en küçük dönüştürülebilir iş cihazı. 18 

saate kadar çıkan pil ömrü ve üst düzey 
bağlantı için 4G Cat LTE ile bu şık cihaz, 

cihazın kalemi bir yerde unutulduğun-
da kullanıcının masaüstü bilgisa-

yarlarına yakınlık uyarısı gönderen 
dünyanın ilk aktif kalemini ve 

isteğe bağlı, türünün ilk ör-
neği, açık alanda görülebilir 

ekran özelliğini kullanıcı-
larına sunuyor.  

Yazan: Özgür Can Aydın
ozgur@stilyayincilik.com



Battlefield’in yeni sürümünün Battlefield V olaca-
ğını ve oyunun bizi ikinci dünya savaşına götüreceğini 
artık biliyoruz.

Battlefield bizi yine geçmişe götürecek ancak bu 
sırada oynanışı iyileştirerek oyuna bazı yeni modlar 
eklemiş. Bu yüzden Battlefield V, çok tekrarlayıcı 
olmadan, Battlefield 1’in başarısını sürdürebilir. Savaş 
hikayeleri, Battlefield 1 deneyimine bol miktarda duygu 

katmayı başarıyordu. Yayınlanan tanıtım videosunda 
1943’deki Alman işgalinde ailesini korumaya çalışan 
bir Norveçli askerin hikayesini izliyoruz. Oyunun geliş-
tiricileri, Battlefield 1 oyuncularının geri bildirimlerine 
kulak verdiklerini ve tek oyuncu modunda buna dayalı 
geliştirmeler yaptıklarını söylüyorlar.

Zaten para ödeyerek satın aldığınız oyunun üzerine 
yeni harita ve oyun türlerin için para ödemek artık yok.
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Plüton’la ilgili yeni bir iddia 
Daha

Battlefield 5 Hakkında Her Şey 

Acer, New York’ta düzenlediği 
özel etkinlikte iki yeni oyun 

laptop’unu, yani Predator Helios 
500 ve Helios 300’ü tanıttı.

Predator Helios 500, 
gücünü Intel’in 8. nesil Core i9 
işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye, 
overclock kapasitesi yüksek 

olan Nvidia GeForce GTX 1070 
grafik işlemcisi eşlik ediyor. Acer, 
soğutma için, kendi tanımlamasıyla 
“süper bir termal mimari” 
kullanmış. Bu mimarinin kalbini 
oluşturan metal fanlar, ısınma 
sorununu tamamen ortadan 
kaldırmış gibi görünüyor.

Gezegen statüsünden çıkartılan Plü-
ton’un ne olduğuna karar veremeyen bilim 
insanlarının karşısına yeni seçenek daha çıktı

Plüton’un gezegen statüsünü kaybet-
mesinden beri, bu gök cisminin ne olduğuna 
dair sorunun cevabı halen netleşmiş değil: 
Bir cüce gezegen? Büyük bir asteroid? Bir 
başka Kuiper Kuşağı Nesnesi? Bunların her 
biri için savunmalar yapılmış olsa da, yeni bir 
araştırma çok daha eşsiz bir olasılığı ortaya 
koyuyor: Fazla büyümüş bir kuyruklu yıldız.

Southwest Research Institute (SWRI 
– Güneybatı Araştırma Enstitüsü) bilim 
insanlarının araştırmasında, NASA’nın New 
Horizons uçuşu verileri ve Avrupa Uzay 
Ajansı’nın kuyruklu yıldız 67P’ye iniş yapan 
Rosetta görevi verileri bir araya getirilerek 
Plüton’un nasıl ortaya çıktığına yönelik yeni 
bir cevap ortaya konuluyor.

2018 yılının en dikkat çeken tele-
fonlarından biri olan Huawei P20 Pro 
satışa sunuldu. P20 Pro satın almak 
isteyenler için indirim sürprizi de var.

Özellikleri
Huawei P20 Pro, tasarım, teknik 

özellikler ve kamera yetenekleriy-
le 2018 yılında damga vuracak gibi 
görünüyor. Huawei P20 Pro modeli, 
Mate 10 Pro modelinde gördüğümüz 
Kirin 970 işlemcisinden gücünü alıyor. 
Yapay zeka destekli ilk mobil işlemci 
olan Kirin 970’in yazılımsal destekler 
sunuyor.

Telefon, bellek noktasında Pro 
adının da getirisi ile 6 GB RAM kapasi-
tesi ile geliyor. Dahili depolama alanı 
ise 128 GB ve bu hafızayı 256 GB’ye 
kadar Micro SD kart ile yükseltmek 
mümkün.

Huawei P20 Pro 
satışa sunuldu

Acer Predator Helios 
500 ve 300 tanıtıldı



SOSYAL MEDYA

Fotoşaka

MutLu YıLLAr 

MutLu YıLLAr 

SAnA
Bizim can 
dostumuz 
Serdar Akman 

yeni yaşını 
geçen ay 
kutladı. Otostil 

ailesi olarak 
mutlu yıllar 
sana, mutlu 
yıllar sanaJ 
nice sağlıklı 
yaşlar.

CSı ArASı OLMAdı SuBAru
CSı türü dizi izleyenler sürekli olarak Subaru reklamı ile 
karşılaşıyor ama bu reklam hiç olmasa daha iyi Subaru.

HeLAL SAnA 
çOCuk
İngiltere'de 
düzenlenen 
dünya Superbike 

Şampiyonası’nda 

sezonun 6. 
ayağındaki ikinci 

yarışta, milli 
motosikletçi 
toprak razgatlıoğlu 

ikinci oldu.

MutLuLukLAr 
BurCu HAnıM

Formula 1 
tutkunları sizin 

sunumlarınızı 
ve flaş 

röportajlarınızı 
özledi. Hem 

mutluluklar dileriz 
hem de yeniden 
sizi duymayı çok 

isteriz.

CİtrOen tAMAM dedİ2017 nisan ayında 2461, 2018 nisan ayında büyük kayıpla sadece 1021 adet satan Citroen pes etti ve eski modellerine dönüyor.

BMW YAptı 
YApACAğını
eskiden Mer-
cedes ve BMW 
göndermelerini 
çok görürdük. 
BMW yine yaptı 
yapacağını ve 
Mercedes 
bayisinin önüne BMW’yi çektiJ





Hayatı 
özgür yaşa.

Hyundai KONA, 2018 yılında SUV/Off-Road kategorisinde Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık görülmüştür. 
İlanda yer alan araçların donanımları Türkiye’de satışta olan araçların donanımlarından farklılık gösterebilir. 
*2 yıl/60.000 km yasal garantiye ek olarak sadece nihai tüketiciler için yeni araç satışından itibaren 
3 yıl/sınırsız km, 5 yıl/100.000 km veya 7 yıl/80.000 km ücretsiz onarım güvencesi seçenekleri mevcuttur. 
Detaylı bilgi garanti kitapçığında ve hyundai.com.tr’de bulunmaktadır. Hyundai KONA modellerinin resmi 
spesifik CO2 emisyonu (715/2007/EC) 125-160 g/km arasında, resmi yakıt tüketimleri (715/2007/EC) lt/100 km; 
şehir içi 6,5-8,4, şehir dışı 4,9-6,2 ve birleşik 5,5-7,1 arasındadır.

Opsiyonel Garanti 
Seçenekleri (*7 yıl/3 yıl)

Hyundai’nin
tercihi

• 177 PS güç
• 4x4 çekiş sistemi

H Y U N D A I
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