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Sevgili Carmedya okurları,

Uzun süren yeni yapılanma sürecimizde, sizlere içeriği ve 
kalitesi daha da artan yepyeni bir sayı sunmanın heyecanını 
paylaşmak istiyorum.

Bu süreçte artık bir medya grubu olma yolunda ilerleyen 
şirketimiz, adını Medicon Grup olarak değiştirirken, 
Carmedya ailesi ise, editör olarak göreve başlayan Alper 
Güler ve YouTube kanalımız için birbirinden başarılı 
videolara imza atan Fırat Tanış ile giderek büyümeye devam 
ediyor. Bu sayı ile birlikte radyo programlarının tanınan 
ismi Şebnem Doğan da Şebo’nun Dikiz Aynası köşesiyle 
ailemizin yeni üyeleri arasına katıldı.

Daha kurumsal bir yapı içerisinde, daha çok alanda ve 
daha zengin bir içerikle sizlere ulaşan bu sayımız ile birlikte 
Carmedya her ayın ilk günü yayında olacak. 

Sosyal medyayı etkin kullanan yayınımız ile yakında daha 
büyük sürprizlere hazırlıklı olun. 

Keyifle okumanız dileğiyle...
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E D İ T Ö R

Trafik kazalarının bilançosunun büyük savaşlarda kaybedilen canlardan daha fazla olduğunu biliyor 
musunuz? Türkiye’de son on yılda meydana gelen 1 milyon 518 bin trafik kazasında 44 bini olay 
yerinde olmak üzere toplamda 51 bin 869 vatandaş hayatını kaybetti. 
 
Ajans Press’in yaptığı çalışmada, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’ndan alınan 
veriler doğrultusunda bu korkutucu rakamlar ortaya çıkıyor. 2006 yılından günümüze kadar yapılan 
çalışmalarda rakamların her geçen gün daha çok arttığına şahit oluyoruz. Peki sorun ne… Kimde? 

Her gün trafiğe binlerce aday ehliyet alarak çıkıyor. Bu kişilerin eğitimleri hangi şartlarda gerçekleştiriliyor? 
Yeteri kadar eğitim alabiliyorlar mı? Kuralları ne kadar biliyorlar? Bunların hepsi birer soru işareti ile 
kalıyor. Eğitimsizlikle başlayan bu sorun, yetersiz trafik işaret levhaları ile tavan yapıyor. Hatta bir de 
bu sorunların arasına bazı yollarda olmayan şeritleri eklersek, iş içinden çıkılmayan bir hal alıyor. Kural 
bilmememizi kanıtlayan ilk hareket, döner kavşak içindeki araca yol vermememizdir. İşim gereği yurt 
dışına sürekli seyahat ediyorum. Bu ülkelerde kurallar tıkır tıkır işliyor. En basiti yukarıda verdiğim döner 
kavşak kuralı bile orada kanun gibi işliyor. Seyahatten döndükten sonra o sürüşe adapte olduysanız, 
Türkiye’de kavşaklarda kaza ile burun buruna gelmeniz içten bile değil. 

Sorunlar ortadan kaldırılabilir mi? Elbette ki mümkün. Bunun için önce eğitim ile başlamak gerek. Trafik 
kurallarını A’dan Z’ye öğretmek gerek. Ehliyet alan sürücüleri belirli periyotlarla sınava tabii tutmak 
gerek. Cezaların daha caydırıcı boyutta ve uygulanabilir olması gerek. Tüm bu eylemler düzenli olarak 
yapılır ve işletilirse, her geçen gün bilançosu savaşlardan ağır olan trafik kazalarının önüne geçmek 
mümkün olabilir.

Kazasız sürüşler dileğiyle...
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Alper Güler

08

Sheer
Driving Pleasure

KUSURSUZ 
TEKNOLOJİ.
Yeni BMW 5 Serisi yarı otonom sürüş teknolojisi, harekete, sese ve dokunmaya duyarlı

kontrol sistemi, otomatik park özelliği ve ConnectedDrive teknolojileriyle kusursuz bir

sürüş keyfi yaşatmak için Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda sizi bekliyor.

Detaylı bilgi, kiralama ve kredi seçenekleri için 0850 252 1010

Daha Fazla Bilgi

https://www.bmw.com.tr/tr/ssl/kampanya/kasim-2017/yeni-bmw-5-serisi.html?bmw=dis:BMW520iDisplay_November2017:G30:carmedya_edergi#/q&bmw=dis:BMW520iDisplay_November2017:G30:carmedya_edergi


http://carmedya.com/wp-content/uploads/2017/02/Volvo-electric-vehicle-.jpg http://carmedya.com/wp-content/uploads/2017/02/Volvo-electric-vehicle-.jpg http://carmedya.com/mercedes-amg-c63-coupe-makyajlaniyor/
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AUDI  AT OM ÜRET İ LECEK  M İ?

C4 Cactus’u kompakt segmentteki tek oyuncu olarak bırakan 
marka, tüm konsantrasyonunu Cactus için harcamış. Yenilenecek 
C4 Cactus’a olan ilgi C4 modelinin geleceğini sorgulatıyor. 

Saat&Saat’in Türkiye distribütörü olduğu Guess saatleri, ‘mavi’ tonlarının et-
kisinde! Yaz aylarının sona ermesine rağmen yeni sezonun tonları arasında 
yerini alan lacivert ve maviler, pembe altın detaylarla bir araya geliyor. 

CITROEN C4 ÜRÜN YELPAZESİNDEN ÇIKABİLİRGUESS SAATLERİ MAVİ TONLARININ ETKİSİNDE

Audi R8’den türetilen ATOM konsepti-
nin kuşkusuz basit bir supercar olarak 
ortaya çıkması bekleniyor. Model şu an 
için çizim halinde. Üretilmesi konusun-

da ise herhangi bir bilgi yok ama Kons-
tantin Pankratov tarafından çizilen bu 
görsel gündeme bomba gibi düştü. 
Model tasarımıyla dikkat çekiyor. Ön uç 

tasarımı, yukarı doğru açılı dört halka 
ile gerçekten ilginç. Devamında kes-
kin hatlı farlar, neredeyse çamurluk-
lara kadar uzamış. Bunların yanında 

büyük çamurluklar nedeniyle Audi 
ATOM adı verilen konsept otomobil 
fazlasıyla heybetli ve dinamik bir gö-
rünüme sahip. 
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Mercedes-AMG C63 Cou-
pe makyajlanıyor. Nur-
burgring’de teste tabii tu-
tulan model kameralara 
yakalandı. Otomobilin ön 
bölümünde önemli deği-

şimler var. Kamuflajlı ön ve 
arka bölüm dikkat uyandırı-
yor. Mercedes hafif estetik 
operasyon geçirmiş. Yeni 
tasarlanmış ön farlar ve arka 
stoplar modeli daha sportif 

görünüyor. En önemli de-
ğişikliklerin başında dijital 
göstergeler yer alıyor. Bu 
ekran oldukça teknolojik ve 
dokunmatik özelliğe sahip.
Herhangi bir motor güncel-

lemesi olup olmayacağı üze-
rine bir bilgi yok. 
Bununla birlikte bu özel oto-
mobilin  4.0 litrelik çift turbo 
V8 motor versiyonu ile gel-
mesi bekleniyor.

Peugeot, Citroen ve DS Automobiles markalarını bünye-
sinde bulunduran ve son olarak Opel markasını satın alan 
PSA Grubu’nda yeni bir döneme giriliyor.
Bugün bize ulaşan şirket açıklamasına göre; PSA Gru-
bu, 5 Mart 2018 tarihi itibariyle DS Automobiles premium 
markasının ithalat ve dağıtım hizmetlerinin sorumluluğunu 
Türkiye’de faaliyet gösteren Peugeot Otomotiv Pazarlama 
A.Ş.’ye de veriyor.
Açıklamada ayrıca İstanbul’da bulunan ve 1995 yılından bu 
yana Peugeot markasının tek distribütörünün ise Peugeot 
Otomotiv Pazarlama A.Ş. olduğunun altı çiziliyor.

13

MERCEDES-AMG C63 COUPE MAKYAJLANIYOR

PSA’DAN PEUGEOT’YA DS İÇİN YEŞİL IŞIK

... KISA KISA ... KISA KISA ... KISA KISA ...
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Toshiba ‘nın yeni pili altı dakikada doluyor. Toshiba, altı daki-
kalık bir şarjla neredeyse 320 km menzil sunuyor. Bu değer 
ile model gündeme bomba gibi düştü.
Teknoloji şirketi, pil hücrelerine titanyum niyobyum oksit uy-
guladı. Bu işlem pil anodunun kapasitesini iki katına çıkardı. 
Son derece hızlı şarj olan bu piller, bekleme sürelerini aşağı 
çekerek müşterilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor. 
Toshiba, yılsonundan önce yeni nesil Super Charge Ion Pil 
(SCiB) üretimine başlamayı düşünüyor..
Toshiba’nın araştırma geliştirme müdürü Dr. Osamu Hori, 
“Yeni titanyum niobium oxide anot ve yeni nesil SCiB’nin 
potansiyeli nedeniyle çok heyecanlıyız” dedi.

BU PİLİN DOLUM SÜRESİ SADECE 6 DAKİKA!

... KISA KISA ... KISA KISA ... KISA KISA ...
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BMW M5 MOTOGP İÇİN YENİDEN TASARLANDI
BMW M5’in son lansmanını 
takiben, Alman otomobil üre-
ticisi, MotoGP takviminin İs-
panya’nın Valencia kentinde 
düzenlenecek yeni yarışı için 
kolları sıvadı.
BMW MotoGP için Safety Car 
olarak BMW M5’i seçti. Özel 

olarak donatılmış M5 2018 
sezonunda kullanılacak. Bu 
doğrultuda model BMW M2 
otomobilinin yerini alacak. 
Standart haline otomobilin 
yan etekler, karbon fiber de-
taylar eklenmiş. 
Ön ızgaralar ve arka kapak ta-

mamen performans parçala-
rından oluşturulmuş. 
Bunlara ek olarak bu özel oto-
mobil M4 GTS’den titanyum 
M Performans egzoz sistemi 
alınmış. 
Karbon fiber detaylar, bir ön 
ön ayırıcı, kaput mandalları ve 

koltuklar dikkat çekiyor. Ek 
olarak, otomobil çatıda bir 
LED aydınlatma ile geliyor.
Otomobilin kalbinde 600 
beygir güç ve 750 Nm torka 
sahip. 4.4 litre hacminde V8 
motor 0-100 hızlanmasını 3.4 
saniyede tamamlıyor.



Alpina, Yeni BMW X3’ü Cenevre’ye hazırlıyor.  Yeni BMW 
X3 basına tanıtıldı. Hemen ardından Alpina başarılı SUV 
modelini Cenevre’ye hazırlıyor.
Her durumda, Alpina XD3’ün halefi büyük olasılıkla 8-vitesli 
bir otomatik şanzıman ile kombine edilecek. Modelde ikiz 
turbolu 3.0-litrelik dizel motor ile gelecek. Modelin 350 HP 
güç ve 700 Nm tork değeri sağlıyor.
Şasi, Alpina’nın özel uyarlanmış süspansiyonu kullanılmış. 
Dışarıda daha keskin hatlara sahip tamponlar kullanılacak. 
Dörtlü egzoz modeli fazlasıyla sportif gösteriyor. 20 ve 21 
inç büyüklüğünde jant seçenekleri Alpina’nın son doku-
nuşları olacaktır. Hazırlanan model Mart 2018’deki Cenev-
re Motor Fuarı’nda piyasaya çıkması bekleniyor.

ALPINA YENİ X3’Ü CENEVRE’YE HAZIRLIYOR 

... KISA KISA ... KISA KISA ... KISA KISA ...

HABERLER
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PORSCHE AİLESİNE YENİ MODEL: 911 CARRERA T
Porsche, 911 Carrera T ile 1968 
yılının minimalist konseptini ye-
niden canlandırdı. 911 Carrera 
T daha düşük ağırlık, manuel 
şanzıman sayesinde perfor-
manslı sürüşler vaat ediyor.
Porsche, 1968 yılında piyasaya 
sunduğu 911 T modelini 911 
Carrera T ile yeniden canlandır-
dı. Porsche’nin “Touring” mo-

dellerini tanımlamak için kullan-
dığı T harfiyle adlandırılan 911 
Carrera T, 20 milimetre daha 
alçak spor şasi, ağırlığa göre 
optimize edilmiş Sport Chro-
no Paketi, kırmızı sembollere 
sahip daha kısa vites kolu ve 
merkezi Sport-Tex kaplamalı 
koltuklar gibi 911 Carrera’dan 
farklı birçok özelliğe sahip.

Çift turboşarjlı, üç litrelik, altı 
silindirli yatık motor 370 hp 
güç ve 1750-5.000 devir ara-
sında 450 Nm azami tork üre-
tiyor. 3,85 kg/hp’ye yükseltilen 
ağırlık-güç oranı modele artı 
avantaj katıyor.Vites aralıkla-
rı kısaltılan manuel şanzıman 
ve mekanik diferansiyel kilitleri 
sayesinde, 911 Carrera T sı-

fırdan saatte 100 kilometreye 
4,5 saniyede, yani 911 Carre-
ra Coupé’den 0,1 saniye daha 
kısa sürede çıkıyor. 
Yeni otomobilin saatte 200 
kilometre hıza ulaşması ise 
yalnızca 15,1 saniye sürüyor. 
Carrera T’de opsiyonel olarak 
sunulan PDK şanzıman ise sı-
fırdan 100 kilometreye çıkma 
süresi 4,2 saniyeye, 200 km/
s’ye ulaşma süresi ise 14,5 
saniyeye iniyor.
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Jaguar, XE SV Projesi ile 
Nürburgring’teki dört kapılı 
tur rekorunu kırmak için kol-
ları sıvadı.
Dört tekerden çekiş siste-
miyle gelen model 600 HP 

gücünde. Şirkete göre, ilk 
müşteri teslimatı öncesi elle-
rinde model bulunuyor. Sa-
tıştan önce bu modelin rekor 
kırması gündemde.  Jaguar 
XE SV Projesi, SVT’nin F Ty-

pe’dan sonraki ikinci özel 
modeli. Ayrıca dünya çapın-
da 300 ünite ile kesinlikle sı-
nırlı olacak ve bunların yakla-
şık 60’ı ABD’ye 188 bin 495 
dolar fiyatla geliyor. Jaguar, 

XE SV 3.3 saniyede 0-100 
hızlanmasını tamamlıyor. 
Modelde 5.0 litrelik V8 motor 
yer alıyor. 600 HP güce sa-
hip olan model ZF şanzıman 
ile kombine ediliyor.

Ferrari elektrik pazarına el atıyor. Kendi evinde olmasa da 
dış pazarda elektrikli olarak üretilebilir.
Bu nedenle, Prancing Horse marque’nin geçen hafta Ro-
ma’daki yeni Portofino’yu tanıtması büyük bir olay yarattı. 
California’yı değiştiren Portofino , Ferrari’nin yeni sekiz si-
lindirli motoru ile geldi. Model, geçen ay Frankfurt Motor 
Show’da tanıtıldı. 
Modelin elektrikli versiyonu üzerinde söylentiler artıyor. 
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JAGUAR XE SV İLE PİST REKORU PEŞİNDE
PORTOFINO ELEKTRİKLİ Mİ OLACAK?

... KISA KISA ... KISA KISA ... KISA KISA ...
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Güçlü bir bataryanın elek-
trikli otomobillerin menzilini 
arttıracağı artık bilinen bir 
gerçek. Ancak, yeni bir güç 
aktarma sisteminin buna 
benzer bir etkisi olabilir mi? 
Söz konusu olan Bosch’un 
elektrikli aks sistemi ya da 
e-aksı ise, yanıt evet olur. Bu 
kadar özel olmasının nedeni 

markanın üç güç aktarma 
parçasını bir ünitede birleş-
mesinden kaynaklanıyor. 
Dünya genelindeki yollarda 
Bosch parçaları ile dona-
tılmış olan yaklaşık 500 bin 
elektrikli ve hibrit araç var. 
Dolayısıyla marka, elektrik-
li motor, aks sistemleri ve 
güç elektronikleri üretimin-

de uzun yıllara dayanan bir 
deneyime sahip. Bu süreçte 
edindiği uzmanlık şimdi yeni 
geliştirilen elektrikli aks ile 
olumlu sonuçlar veriyor. Tek 
başına bu parça ile marka 
başarılı bir satış hedefliyor. 
Güç aktarma sistemi, 50 
ila 300 kilovat arasında bir 
güç sunabiliyor ve dolayı-

sıyla SUV gibi büyük araç-
lara tamamen elektrikle güç 
verebiliyor. Araç aksındaki 
tork 1000 ila 6000 Newton 
metre arasında değişebili-
yor. Sistem hibrit ve elektrikli 
araçlara monte edildiğinde, 
ön aks ve arka akstan tahrik 
mümkün oluyor. 150 kilovat 
güç sunan bir elektrikli aksın 
ağırlığı yaklaşık 90 kilogram 
ve dolayısıyla bu ağırlık şim-
diye kadar kullanılan bireysel 
parçaların tamamından daha 
az. Rakip ürünlere kıyasla 
Bosch’un elektrikli aksının 
ayırt edici özelliği, yüksek 
düzeyde sürekli performans-
la kombineli olarak özellik-
le üst düzeyde performans 
sağlıyor olması. Diğer bir 
deyişle, elektrikli güç aktar-
ma sistemi daha iyi hızlana-
biliyor ve daha uzun bir süre 
boyunca yüksek hızını koru-
yabiliyor. Bunu başarabilmek 
için Bosch yalnızca sistemin 
tamamını yeniden tasarla-
makla kalmadı, aynı zaman-
da motor ve güç elektroniği 
parçalarını da iyileştirdi.

Anadolu Isuzu,  Türkpatent Ligi 2017 ilk yarı sıralamasında 
otomotiv sektöründe en fazla patent başvurusu yapan fir-
ma oldu. Türkiye genelinde tüm sektörler sıralamasında ise 
3’üncü sıraya yerleşti.
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, 2016 yılında 
şirketin 830 milyon liralık gelirinin yüzde 2.9’unun Ar-Ge’ye 
harcandığını belirterek, şunları söyledi: “Anadolu Isuzu kali-
tesiyle; midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet ve pick-up’la-
rın dünyadaki üretim merkezlerinden biriyiz. Önemli bir 
yatırımla hayata geçirdiğimiz 6220 m2 kapalı alana sahip 
Ar-Ge merkezimiz ile çalışmalarımıza tüm hızımızla devam 
ediyoruz. Bugün, ithal çözümlere ihtiyaç duymadan en ileri 
teknolojilerle üretim yapabilme kapasitesine sahibiz.”
Anadolu Isuzu tarafından bu yılın ilk yarısında 35 patent 
başvurusu yapılmıştı. 
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BOSCH‘DAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE DESTEK

... KISA KISA ... KISA KISA ... KISA KISA ...

ANADOLU ISUZU PATENT ŞAMPİYONU
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KARŞINIZDA YENİ AUDI A7 SpORTBAcK

TEKNOLOJİ ÜSSÜ
Yeni Audi A7 Sportback dışarısı gibi içeride 
de teknoloji konusunda başarılı işler çıkaran 
bir kokpit sunuyor. İki dokunmatik ekranla 

donatılmış kokpit teknoloji konusunda iddi-
alı. Bang & Olufsen ses sistemi ile kombine 
edilen model uzun yolculuklarda size keyifli 
dakikalar vaat ediyor. 

Model ilk etapta 3.0 litrelik TFSI V6 motor ile 
gelecek. Yedi ileri çift kavrama şanzıman ile 
kombine edilen model 0-100 hızlanmasını 5.3 
saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum 

hızı ise 250 km/s. Model ayrıca dört teker-
lekten çekiş sistemiyle de alınabilecek. Kısa 
süre içerisinde dizel ve benzin ürün gamı dört 
ve altı silindirli seçenekler ile dolacak. 

KISA BİR TEASER KAMPANYASININ ARDINDAN AUDI, YENİ A7 SpORTBAcK’İ 
TANITTI. PROLOG KONSEPTİNDEN İLHAM ALARAK TASARLANAN AUDI A7, FARKLI 
fAR TASARIMI VE SpORTİF HAVA GİRİŞLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR. 



YENİLİK

DAHA ÇEVİK VE DAHA RAHAT
Modelde sunulan değişimler yukarıdaki-
lerle sınırlı değil. Modelin sürüş yüksekliği 
yaklaşık 10 mm alçaltılmış. Bu sayede 
model daha sportif bir sürüşe ka-
vuşturulmuş. Gövde salınımı-
nı minimuma indirgeyen 
model sürüş konusunda 
müşterilerini memnun 
edecekmiş gibi görü-
nüyor. Sürücülere aynı 
zamanda “sportif oran” 
ile ilerici bir direksiyon 
sistemi sunuluyor. Bu sis-
temde modelin direksiyonunu 
çevirdiğinizde ön tekerlerin yanı 
sıra arka tekerlerinde 5 dereceye ka-
dar dönmesi sağlanıyor
Audi A7 Sportback önümüzdeki Şubat 
ayından itibaren Almanya’da piyasaya su-
nulacak. Modelin satış fiyatı 67 bin euro’dan 
başlıyor.

24 25

Yeni Audi A7 
Sportback, 

dışarısı gibi 
içeride de 
teknoloji 

konusunda 
başarılı işler 

çıkaran bir 
kokpit sunuyor. 
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TYPE-R
REKORLA GELDİ

Yazı: alper Güler FotoğraFlar: Honda
Mekan: İstanbul park

HONDA TUTKUNLARININ UZUN SÜREDİR MERAKLA 
BEKLEDİğİ cIVIc TYpE-R, İSTANBUL PARK’TA 
pİST REKORUNU KIRARAK, TÜRKİYE’YE 
MERHABA DEDİ. BİZ DE BU ÖZEL ARAÇLA AYNI 
PİSTTE LİMİTLERİ ZORLADIK.
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Yeni Honda Civic Type-R 
gerek tasarımı gerekse 
performansı ile tüm genç 
neslin dilinden düşmü-
yor. Bu ateşli beyefendiyi 

biz de yeni haliyle görmek için heye-
canlıydık. Modelin saf gücünü görmek 
için İstanbul Park pistinin yolunu tut-
tuk. Ancak model daha satışa çıkma-
dan hemen önce İstanbul Park’ta rekor 
kırdı. Model neler vaat ediyor?

REkOR kıRDı
14 Ekim 2017 tarihinden itibaren Hon-
da bayilerinde satışa sunulan Yeni Ci-

vic Type R, rekor için piste çıktı. Birçok 
spor otomobil için kendini ispatlama 
noktası olan İstanbul Park Pisti’nde ön-
den çekişli otomobiller klasmanında 2 
dakika 21,5 saniye ile kendi rekorunu 
kırdı.

GÜcÜNÜ NEREDEN 
AlıYOR?
Yeni Civic Type R, Honda’nın bugüne 
kadar hayata geçirmiş olduğu en geniş 
kapsamlı ürün geliştirme programının 
yansıması olan 10. nesil Civic ile aynı 
platformu paylaşıyor. Yol ve pist kul-
lanımı göz önüne alınarak, teknik açı-

dan geliştirilen Yeni Honda Civic Type 
R’ın kaputunun altında önceki nesil-
de kullanılan 2.0 VTEC turbo destekli 
motor görev yapıyor. Yeni nesil Civic 
Type R’da kullanılmak üzere optimize 
edilen 2,0 litrelik turbo benzinli motor, 
320 HP güç ve 400 Nm tork üretiyor. 
Motor üretmiş olduğu gücü, kısa oranlı 
altı vitesli manuel şanzıman üzerinden 
ön tekerleklere aktarıyor. Söz konusu 
değerler Civic Type R’ı 5,7 saniyede 
0’dan 100 km/s hıza ulaştırıyor ve 272 
km/s gibi baş döndürücü bir hıza ulaş-
masına imkan tanıyor. 

SÜSpANSİYONLAR
Ön aksta görev yapan MacPherson tipi 
süspansiyon, üstün yol tutuş için yanal 
rijitliğine sahipken, üstün sürüş uyum-
luluğu içinse düşük uzunlamasına ri-
jitlik sunuyor. Yeni Civic Type R’da çift 
bağlantılı bir yapı kullanılıyor. Standart 
Civic ile kıyaslandığında merkez ofseti 
19 mm ve başlangıç kamber açısı 1,0 
derece azaltılan revize edilmiş geomet-
rinin de katkısıyla Yeni Civic Type R’da 
güç ve torkun ön tekerleklere etkisi 
azalırken, sportif sürüş dinamikleri ar-
tıyor. Ayrıca rijitliği arttırmak ve ağırlığı 
azaltmak adına desteklerin alt kolları ve 

eklemler yüksek dayanımlı alüminyum-
dan üretiliyor.
Yeni Civic Type R için özel olarak ge-
liştirilen dört tekerlekte Adaptif Amorti-
sör Sistemi, özellikle hızlanma veya ya-
vaşlama gibi ani ağırlık transferlerinde 
gövdenin dengede kalmasına yardımcı 
olarak, hızlanma ve fren performansını 
arttırıyor. Daha önce kullanıma sunulan 
‘Sport’ ve pist odaklı ‘+R’ modları dı-
şında ‘Comfort’ adında yeni bir sürüş 
modu daha sisteme dahil edildi. Sürüş 
modlarının her biri adaptif amortisörler, 
direksiyon sertliği, vites değiştirme his-
si ve gaz tepkisini ayarlıyor. 

Yeni Civic 
Type R, 
Honda’nın 
bugüne 
kadar hayata 
geçirmiş 
olduğu 
en geniş 
kapsamlı ürün 
geliştirme 
programının 
yansıması 
olan 10. nesil 
Civic ile aynı 
platformu 
paylaşıyor.

Honda Civic 
Type R,
 5,7 saniyede 
0’dan 100 km/s 
hıza çıkıyor ve 
272 km/s gibi 
baş döndürücü 
bir hıza 
ulaşyor. 
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NE KADAR İDDİALI?
Honda’nın efsanevi modellerinden biri 
de Civic Type-R. Uzun seneler boyun-
ca özellikle genç kullanıcıların hayal-
lerini süsleyen bu otomobil nihayet 
son nesline kavuştu. Honda son ver-
siyonunda 1.5 litrelik turbo motoru da 
sunmuştu. Bu nedenle ilk etapta “Ty-
pe-R versiyonu üretilmeyecek mi?” 
gibi kafalarda soru işaretleri oluşmuş-
tu. Ancak marka tarafından yapılan 
açıklamalar ile bu söylentiler ortadan 
kaldırıldı. Model tasarım olarak iddi-
alı. İçeride de standart versiyondan 
ayrı olarak sportif koltuklar ve Type-R 
logoları yer alıyor. Üç farklı mod su-
nan model, Comfort modunda günlük 

kullanım için tasarlanmış hale geliyor. 
Sport modunda daha da agresifleşen 
model, +R modunda adeta bir canava-
ra dönüşüyor. Bu modda daha sportif 
bir sürüşe kavuşan modelin süspansi-
yonları sertleşiyor. Direksiyon tepkileri 
keskinleşen modelin gaz tepkileri de 
daha hisli oluyor. Önde bulunan kilitli 
diferansiyel özellikle virajlarda başarılı 
işler çıkarıyor. Ön bölümü virajın iç kıs-
mında tutan kilitli diferansiyel, virajlar-
daki limitleri üstlere taşıyor. Civic Type 
R, ülkemizde GT donanımı ve 260 bin 
TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu. 
Sunduğu avantajlar ile bana göre mo-
del, tercih listesinde üst sıralara oyna-
yacaktır.

Dinamik 
tasarıma sahip 
aracın içinde 
standart 
versiyondan 
ayrı olarak 
sportif 
koltuklar ve 
Type-R logoları 
yer alıyor.
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Yazı: Önder CanÖzer FotoğraFlar: VolkswaGen
Mekan: GÖCek – FetHİYe

YENİ POLO 
TÜRKİYE 
YOLLARINDA

VOLKSWAGEN’İN TEPEDEN TIRNAğA YENİLENEN ALTINCI NESİL POlO 
MODELİNİN ÖZELLİKLERİNİ GÖcEK YOLLARINDA İNCELEDİK.
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Alman otomobil üretici-
si Volkswagen’in B seg-
mentindeki başarılı tem-
silcisi Polo,  altıncı nesiliy-
le Türkiye yollarına çıktı.

Üretildiği her dönemde B segmentinde-
ki rekabetin önemli oyuncularından biri 
olmayı başaran Polo, önceki beş nesil-
de küresel çapta toplam 16 milyonluk 
satış rakamıyla büyük bir başarıya imza 

attı. Türkiye lansmanı kapsamında Da-
laman – Göcek – Fethiye güzergahında 
Volkswagen Polo ailesinin 1.0 litre 95 
HP DSG şanzımana sahip versiyonun 
virajlı otoyol şartlarında kullanma imka-
nı buldum.
Dilerseniz aracın şürüş, performans ve 
motor gamından bahsetmeden önce 
tasarıma ve geliştirilen özelliklerine bir 
göz atalım.

TASARIM
Altıncı nesil Polo ilk bakışta ağabeyi 
Golf modelinin çizgilerini anımsatıyor 
ve Golf ile görünüm olarak daha benzer 
bir tasarıma sahip. Tabi bunda artık Po-
lo’nun da markanın MQB platformunu 
kullanmaya başlamasının etkisi büyük.
Öncelikle Polo, yerini aldığı modele 
göre büyüyen boyutlarıyla dikkat çeki-
yor. 81 mm artan uzunluk, 94 mm. ar-

Yeni Polo’nun 
iç mekanında 
kalite algısı 
yükselirken, 
ilk kez araçta 
10.25 inçlik 
dijital gösterge 
paneli yer alıyor. 
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tan aks mesafesi ve 69 mm. artan ge-
nişlikle birlikte 7 mm azalan yükseklik 
ortaya sınıf boyutları açısından olduk-
ça iddialı bir araç çıkartmış. Tabi bu 
arada 71 litre artan bagaj hacmi ile sı-
nıf standartlarının üzerinde bir orana 
ulaşılmış. 371 litrelik bagaj hacmine 
sahip Yeni Polo’nun bagaj kapasite-

si, Golf IV ile neredeyse oldukça yakın 
değerlere sahip. Önde V şeklinde dara-
lan ince far bloğu keskin hatlarıyla ara-
ca dinamik bir yüz kazandırırken, yanda 
omuz çizgisine entegre kapı kolları ve 
arkada LED stop farlarıyla trapez formlu 
krom egzoz çıkışları bu sportif tasarımı 
destekliyor.

DONANIM
Ülkemizde Trendline, Comfortline ve 
Highline olmak üzere üç farklı dona-
nım seviyesiyle satışa sunulacak Yeni 
Polo’da, Trendline donanımda standart 
olarak, 15 inç jantlar, çok fonksiyonlu 
direksiyon, LED gündüz sürüş farları, 
ön kol desteği, yorgunluk tespit sistemi 

371 litrelik 
bagaj hacmine 
sahip Yeni 
Polo’nun 
kapasitesi, 
Golf IV ile 
neredeyse 
aynı değere 
sahip. 
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ve 6.5 inçlik bilgi ve eğlence sistemi yer 
alıyor. Comfortline donanım seviyesin-
de ise bu özelliklere ek olarak, ön ve 
arka park sensörleri, otomatik yanan 
farlar, yağmur sensörü, otomatik kara-
ran dikiz aynası bulunuyor. En üst sevi-
ye olan Highline’da ise diğer özelliklere 
LED stop lambaları, 16 inç jantlar, ön 
sis farları, 8 inç bilgi ve eğlence sistemi, 
çift bölgeli klima, ambiyans aydınlatma 
ve hız sınırlayıcı ekleniyor.

Volkswagen Yeni Polo’da opsiyon ola-
rak da zengin paketler sunuyor. Aracın 
daha sportif bir görünüme kavuşma-
sını sağlayan R-Line paketi aynı za-
manda 17 inç özel jantları da içerisin-
de bulunduruyor. Teknoloji ve Dekor 
paketleri de diğer öne çıkan opsiyon 
paketleri arasında.  Bu paketlerle di-
jital gösterge paneli, anahtarsız giriş 
ve çalıştırma sistemi, kablosuz şarj, 
kör nokta uyarısı, adaptif hız sabitle-

yici, paralel park asistanı, geri görüş 
kamerası, sürüş profili seçimi, panora-
mik açılır cam tavan, karartılmıuş arka 
ve yan camlar, yan ve perde hava yas-
tıkları, Discover Media Radyo ve Na-
vigasyon sistemi, elektrikli katlanabilir 
yan aynalar, alcantara / deri döşeme 
koltuklar, kış paketi, start & stop gibi 
çok zengin bir ekipman listesi de alı-
nabiliyor. Opsiyon paketler 4 bin ile 8 
bin TL arasında değişen fiyat etiketle-
rine sahip.
Yeni Polo’nun iç mekanında kalite al-
gısı yükselirken, ilk kez araçta 10.25 
inçlik dijital gösterge paneli yer alıyor. 
Bu panel opsiyonuna sahip araçlar ise 
Aralık ayından itibaren sipariş edilebile-
cek. Ekran ayarlanabilir grafik alanları, 
direksiyon üzerinden geçiş yapılabilen 
üç farklı profil ve 1280 x 480 piksel çö-
zünürlüğüyle orta konsolun üzerindeki 
dijital multimedya ekranıyla bütünleşik 
bir görüntü sunuyor olacak ve ön panel 
daha şık ve teknoloji görünecek.
Araçta orta konsolda multimedya ek-
ranı üç farklı seçeneğe sahip. Standart 
olarak sunulan 6.5 inçlik renkli ve do-
kunmatik ekranın yerine dilerseniz, 8 
inçlik daha gelişmiş bir ekran veya na-
vigasyonu da içeren yine 8 inçlik diğer 
bir ekranı tercih edebiliyorsunuz.

GÜVENLİK
14 farklı gövde rengi, 6 farklı iç mekan 
dekoru, 8 farklı koltuk döşemesi ve 7 
farklı jant seçeneğiyle kişisel beklenti-
lere daha fazla cevap veren Yeni Po-
lo’nun standart güvenlik donanımları-
nın dışında markanın diğer model ga-
mında da yer alan ikincil çarpışma freni 
ve önde yaya algılama özelliği gibi yeni 
özellikler de bulunuyor.
İkincil çarpışma freni arkadan bir araç 
çarptığı takdirde aracınızın çarpışma 
sonrası frenleme ile hızı 10 km/s’ye dü-
şürmesini sağlıyor ve sizin çarpmanın 
etkisiyle öndeki araca çarpmanızı en-
gelliyor. Kazaların büyük bölümünde bu 
tip çarpışmalarda öndeki araca çarpma 
riskinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Yeni Polo’da 
bulunan ikincil 
çarpışma freni, 
hızı 10 km/s’ye 
düşürmesini 
sağlıyor ve 
sizin çarpmanın 
etkisiyle 
öndeki araca 
çarpmanızı 
engelliyor. 

Tüm bu 
gelişmiş 
özellikleri 
ve zengin 
ekipmanları 
sınıf 
standartlarını 
yeniden 
belirleyecek 
cinsten ancak 
fiyat skalası da 
sınıf değerleri 
açısından 
rekabette 
Polo’nun işini 
biraz sıkıntıya 
sokacak 
cinsten 
diyebilirim.
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MOTOR VE ŞANZIMAN
Yeni Polo ülkemizde ilk etapta 1.0 lit-
re 75 HP düz şanzıman, 1.0 TSI 95 HP 
düz ve DSG şanzıman, 1.6 TDI SCR 80 
ve 95 HP düz şanzıman seçenekleriy-
le satışa sunuluyor. 1.0 litre 75 HP ve 
1.6 TDI SCR 80 HP versiyonlar sadece 
Trendline donanım seçeneğiyle satıla-
cak. Highline donanım ise sadece lans-
manda benim de kullanma imkanı bul-
duğum 1.0 TDI 95 HP DSG şanzımanlı 
versiyonda yer alıyor.
Giriş seviyesindeki 1.0 litre 75 HP ver-
siyonun fiyatı 64 bin 900 TL iken, 1.6 
TDI SCR 95 HP versiyonda bu rakam 
91 bin 800 TL’ye kadar çıkıyor. Opsiyon 
paketlerle ise fiyat 100 bin TL sınırını ge-
çebiliyor. 1.0 TSI 95 HP düz şanzımanlı 
seçenek Comfortline donanım paketiy-
le 75 bin 900 TL, 1.0 TSI 95 HP DSG 
versiyon ise Comfortline donanımda 82 
bin 800 TL, Highline donanımda ise 87 
bin 900 TL fiyat etkietine sahip.
Dizel motor ve DSG şanzıman kom-
binasyonu şse Şubat ayından itibaren 
satışa sunulacak.

SÜRÜŞ İZLENİMİ
Yukarıda da bahsettiğim gibi Yeni Polo 
büyüyen boyutları ve bagaj hacmiy-
le sınıfı için oldukça iyi ölçülere sahip. 
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İçeride rakiplerin çoğuna göre iyi bir 
diz ve baş mesafesi sunuluyor. Gö-
rüş açıları oldukça net ve manevra 
kabiliyeti yüksek. 95 HP’lik 1.0 TSI 
motorun alt devirlerden itibaren tat-
minkar bir çekiş sunması ve  DSG 
şanzımanın bu motorla uyumu ve 
seri geçişleri keyifli bir sürüş imkanı 
sunuyor. Aracın performanslı kulla-
nımında 100 kilometrede ortalama 
7 ile 8 litre arasında değişen tüke-
tim değerleri görmek mümkün. Ben 
bütün yol boyunca 7.2 litrelik bir tü-
ketim değeri elde ettim ancak sakin 
kullanımda bu oranın 5 litre civrarına 
inmesi mümkün görünüyor.
Aracın ses yalıtımı geliştirilmiş an-
cak motor sesi içeriye yine bir parça 
ulaşıyor yine de bu ses rahatsız edi-
ci değil hatta motorun sesi etkileyi-
ci bile diyebilirim. Aracın beni en ok 
etkileyen yönü ise geliştirilmiş süs-
pansiyon ayarlarıyla yere çok daha 
sağlam basması ve zorlu virajlarda 
bile tedirgin etmemesi oldu.
Tüm bu gelişmiş özellikleri ve zengin 
ekipmanları sınıf standartlarını yeni-
den belirleyecek cinsten ancak fiyat 
skalası da sınıf değerleri açısından 
rekabette Polo’nun işini biraz sıkıntı-
ya sokacak cinsten diyebilirim.

Aracın beni en 
çok etkileyen 

yönü ise 
geliştirilmiş 

süspansiyon 
ayarlarıyla 

yere çok 
daha sağlam 

basması ve 
zorlu virajlarda 

bile tedirgin 
etmemesi oldu.
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MAkYAjLI NISSAN QASHQAI
BEkLENEN MAkYAj!

MARKANIN YENİ TASARIM ÇİZGİSİ KAPSAMINDA MAKYAJ 
TAZELEYEN NISSAN QASHQAI İLE DALAMAN - GÖCEK 
ROTASINDA KEYİFLİ BİR SÜRÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİK.

Yazı: alper Güler FotoğraF: nıssan
Mekan: dalaMan - GÖCek
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Başarılı satış rakamlarıy-
la dikkat çeken Nissan 
Qashqai, bu popüler-
liğini devam ettirmek 
için makyaj operasyonu 

geçirdi. Tasarım anlamında daha spor-
tif bir yapıya kavuşan model, ağabeyi 
X-Trail’in tasarımına benzer yönüyle 

ve tüketici araştırmaları doğrultusun-
da yapılan ar-ge çalışmalarının bir so-
nucu olarak tazelendi. Makyaj kapsa-
mında modelde yeni farlar dikkatlerden 
kaçmıyor. Bi-Led far sistemi sayesin-
de Qashqai artık gece yolculuklarda 
daha fazla aydınlatma imkanını size 
sunacak. Bunun yanında tampon ta-

dikkat çekti. Dalaman’da bol viraj ve 
hafif arazi koşullarında sürüşünü ger-
çekleştirdiğimiz model bakalım ne ka-
dar başarılıydı?

TASARIM
Segmentinin başarılı isimlerinden Nis-
san Qashqai, müşteri geri bildirimleri 

sarımı baştan aşağı yenilenmiş. Daha 
agresif görünen modelde marka lo-
gosu premium otomobillerden alışık 
olduğumuz gibi şeffaf bir kaplama ile 
kaplanmış. Araç, önde daha büyük “V” 
formlu ızgarası ve krom kaplamalar ile 
daha şık görünüyor. Makyaj esintileri 
arka tamponda da kendisini göstermiş.  
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Selefine göre 
daha agresif 
görünen Nissan 
Qashqai’nin 
logosu premium 
otomobilleri 
anımsatan 
şeffaf bir 
kaplama ile 
kaplanmış. 

Makyaj 
esintileri aracın 
detaylarında 
olduğu gibi  
arka tasarım 
ve tamponda 
kendisini 
göstermiş.
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Bumerang formlu, 3D aerodinamik efek-
ti verilmiş arka stoplar dikkat çekiyor. Bu 
değişimler ile modelin sürtünme katsa-
yısı da değişime uğramış. Bu sayede 
yakıt tüketiminde araç olumlu yönde 
gelişim göstermiş.

DAHA SpORTİF JANTLAR
Yeni Qashqai’nin yan görünümünde-
ki en belirgin değişim 17, 18 ve 19 inç 
boyutlarındaki jantların tasarımında or-
taya çıkıyor. Sürtünmeyi minimum sevi-

İÇ MEKAN
Dış tasarımda değişim gösteren model, 
içeride de dikkat çeken yeniliklerle ge-
liyor. İlk olarak modelde daha modern 
bir direksiyon simidi kullanılmış. Mak-
yajlanan Nissan Qashqai, direksiyon 
üzerinde yer alan kontrol kumandaları 
ile erişim konusunda sürücüye destek 
oluyor. Bir sonraki değişim vites kolun-
da gerçekleşmiş. Eski modele göre bu 
vites kolu daha zarif görünüyor. Model-
de cam tavan da kullanılıyor. Bu yapı 

yelere çekecek şekilde tasarlanan yeni 
jantlar, Nissan’ın daha dinamik hale ge-
len çizgisini yansıtıyor.
Qashqai’nin toplam uzunluğu 17 mm. 
artarak 4394 mm’ye ulaşırken, geniş-
lik (1806 mm.) ve yükseklik (1595 mm.) 
aynı ölçülerde kaldı Metalik ve sedef 
görünümlü renklerin yer aldığı Qas-
hqai’nin yeni renk gamına ise üç yeni 
canlı renk eklendi. Yeni Qashqai, derin 
mavi, lav kırmızı ve hipnotik bronz se-
çenekleri ile satışa sunuldu.
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Qashqai’nin 
geniş iç 
mekanı, 
sunduğu pratik 
depolama 
çözümleri 
ile kalabalık 
aileler 
için hayatı 
kolaylaştırıyor. 
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iç mekana fazlasıyla aydınlık ve ferahlık 
katıyor.  Qashqai’nin geniş iç mekanı, 
sunduğu pratik depolama çözümleri ile 
kalabalık aileler için hayatı kolaylaştırı-
yor. Arka koltuklar yatırıldığında 1598 
litreye kadar yükselebilen bagaj, stan-
dart kullanımda ise 430 litrelik yükle-
me hacmi sağlıyor. Nissan Qashqai ile 
Dalaman’da bol virajlı ve hafif arazinin 
olduğu yerlerde keyifli bir sürüş gerçek-

yüz güldürüyor. Önde ve arkada sunulan 
alan yeterli. Cam tavanın olması iç meka-
na ferahlık katmış. Ancak bu camın artık 
açılır olmasını isterdim. BOSE müzik sis-
temi modelin uzun yolculuklarda keyifli 
bir kokpit sunmasını sağlıyor. 1.6 litrelik 
Renault ile ortak gelişim motor 130 HP 
güç üretiyor. Alt devirlerde canlı kalan 
motorun performansını az da olsa CVT 
şanzıman törpülüyor. Dört tekerlekten 

leştirdim. Model artık selefine göre daha 
modern görünüyor. Bu robotik tasarımı 
ben açıkçası beğendim. X-Trail ile başla-
yan bu yeni çizginin Qashqai modelinde 
de kullanılması yerinde bir hamle olmuş. 
Arka bölümde yapılan değişimler ile mo-
del tasarım iddiasını devam ettiriyor. Aynı 
şekilde içeride de güncellemeler mev-
cut. Direksiyon tasarımının değiştirilme-
si ve sayısı arttırılan kontrol kumandaları 

çekiş sistemi sadece 1.6 dizel manuel 
seçenekte sunuluyor. Rakiplerinde oto-
matik şanzıman kombinasyonunun oldu-
ğunun da altını çizelim. Modelin lansman 
fiyatları oldukça iddialı. Bu fiyat aralığıyla 
ilk etapta tercih sıralamasında üstlerde 
yerini alacaktır. Ancak yeni gelen ÖTV 
ile fiyatlar nasıl değişecek ve bu satış ra-
kamlarına nasıl yansıyacak; ilerleyen dö-
nemlerde hep birlikte göreceğiz.
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Arka bölümde 
yapılan 
değişimler ile 
model tasarım 
iddiasını 
devam ettiriyor. 
Aynı şekilde 
içeride de 
güncellemeler 
mevcut.

Qashqai’nin 
toplam 
uzunluğu 
17 mm. 
artarak 
4394 mm’ye 
ulaşırken, 
genişlik 
(1806 mm.) 
ve yükseklik 
(1595 mm.) 
aynı ölçülerde.
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Opel markasını da bün-
yesine katan PSA Gru-
bunun yeni yapılanması 
dünya gündemini uzun 
süredir meşgul ediyor. 

Aynı zamanda Peugeot özellikle SUV sı-
nıfında peşpeşe ödüller alan iddialı mo-
delleri 3008 ve 5008 ile dikkatleri üzerine 
çekmeyi sürdürüyor. Yeni vergi oranların-
dan, markanın vizyonuna ve Türkiye’de-
ki başarısına kadar merak edilen herşeyi 
markanın Pazarlama ve Basın/Halkla İliş-
kiler Direktörü Mehmet Akın ile konuştuk. 
Keyifli sohbetimizde bakalım satır araları-
na neler takılmış?

PSA Grubu’nun Opel markasını da 

bünyeye katması hakkında neler düşü-

nüyorsunuz? Bu anlaşmanın markanı-

za etkileri olur mu?

Biliyorsunuz daha önce Peugeot, Citroen 

ve DS markalarının olduğu PSA Grubu, 
son dönemde Opel ve Vauxhall’u da ken-
di bünyesine kattı. Tabi otomotiv sektö-
ründe bu tarz birleşmelerin müşteriler ta-
rafından görünen ve görünmeyen tarafları 
var ve markalara çok farklı etkileri olur. 

PSA son zamanlarda çok ciddi bir bü-

yüme gösterdi. Daha önce ilk planı olan 

“Back in The Race” vizyonunu normal 

sürenin 1.5 yıl öncesinde tamamladı. 

Sonrasında “Push The Pass” planını 

açıkladı. Şimdi bu planda çok ciddi he-

defler yer alıyor. Bunları gerçekleştir-

mek için marka birleşmesi grup adına 

önemli bir aksiyondu. Peki biz burdan 

ne bekliyoruz? 

Marka adına bu birleşmeden bir beklen-
timiz yok. Çünkü her markanın grup içe-
risinde belirli konumlandırmaları var. İlk 
günden beri başkanımız Carlos Tavares 

Peugeot 
3008 1.2 litre 
PureTech 130 
HP EAT6  124 
bin 400 TL’den 
başlayan ve 
164 bin TL’ye 
kadar uzayan 
bir fiyat 
aralığına sahip. 

RöpORTAj

pEUGEOT TÜRKİYE’NİN VİZYONUNU VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ MARKANIN 
PAZARLAMA VE BASIN/HALKLA İLİŞKİLER DİREKTÖRÜ MEHMET AKIN İLE KONUŞTUK.

“YÜZDE 40 BÜYÜDÜK”

Peugeot 
markasının yeni 
vizyonundan, 
Türkiye 
otomotiv 
sektörüne 
kadar merak 
edilen birçok 
konuda 
Peugeot Türkiye 
Pazarlama 
ve Basın/
Halkla İlişkiler 
Direktörü 
Mehmet Akın 
ile keyifli 
bir sohbet 
gerçekleştirdik.

rÖportaJ: : alper Güler FotoğraF: MedıCon 
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de aynı şeyi söylüyor; “Opel bir Alman 
markasıdır. Alman markası kalmaya de-
vam edecektir.” Grup içerisinde tabi ki bir 
konumlandırılması olacaktır. Ama bir Al-
man markası olarak da kalmaya devam 
edecektir. 
Peugeot markası açısından bakacak olur-
sak, marka zaten kendi rotasını belirlemiş 
durumda. Özellikle Peugeot, “Generalist 
Brands” markalar dediğimiz genel mar-
kaların arasında en iyi olmayı hedefliyor. 
Bununla ilgili de kendine belirlediği çok iyi 
parametreler var. İşte bunlardan biri asla 
kaliteden ödün vermeyeceğimiz bir tasa-
rım ve ürün yaklaşımı. Tasarımıyla ve kes-
kin çizgileriyle, sınıfının en dikkat çeken 
otomobillerini üretmeyi planlıyor. Bunun 
yanında otomotiv piyasasında mekanik 
ve fonksiyonel ihtiyaçların dışında müş-
terilerin duyularına da hitap etmek istiyor. 
Bunun da geçtiğimiz dönemde en önemli 
örneğini 3008 ile görüyoruz. Model, Yılın 
Otomobili ödülünü alan ilk SUV oldu. Bu 
çok büyük bir başarı grup adına. Son 3 yıl-
da “Yılın Otomobili” ödülünü alan araçla-
rın platformu EMP-2. Peugeot 308, 3008 
ve Opel Astra bunlardan sadece birkaçı. 
Tüm bunları üst üste koyduğunuzda, bi-
raz iddialı olacak ama, C-SUV segmen-
tinde 3008 kadar donanımlı, iyi kombine 
edilmiş bir otomobil var gibi gelmiyor. 

edecek gibi görünüyor. Bugün itibariy-
le Opel markasının grup içerisinde ayrı 
bir operasyonu var. Peugeot markası-
nın ayrı bir operasyonu var ve devam 
edecek. 
Ayrıca Citroen de aynı mantıkta yü-
rümeye devam edecek. Kısacası her 
marka, grup altında kendi yaşamına ve 
kendi operasyonlarına devam edecek. 
Bu bugünkü bilinen şey. İleride bu du-
rum değişir mi? Bilinmiyor.

Tüketicileri dinlediğinizde yüzde 9 - 
10 kadar pazar payı elde ettik. Bunun 
sonucu rakamlara net bir şekilde yan-
sıyor. Peugeot bu başarılarını perçin-
leyerek büyümeye devam edecek. Bu 
seneyi de yüzde 4.4’lük bir pazar payı 
ile kapatacağız. Bu oran önceki sene-
ye göre yüzde 40 büyüme demek. Bu 
rakamları sağlamak çok da kolay bir iş 
değil. Ama marka bunu gerçekleştir-
meyi başardı. Böyle de olmaya devam 

Yeni Gelen ÖTV ve MTV zamlarından 

sonra otomotiv piyasası hakkında dü-

şünceleriniz neler? Artan ÖTV ve MTV 

oranlarından sonra Peugeot markası-

nın 2018 yılı hedefleri ve yol haritasında 

değişim var mı?

Türkiye’de vergi değişimi olduğunda tüm 
kullanıcılar bir iki adım geriye atar. Bunu 
her vergi değişim zamanında yaşıyoruz. 
Hem biz hem de tüketiciler bu olaya adap-
te olduk. Bayi teşkilatı, marka yönetimi ve 

Mehmet Akın: 
“Bu yıl pazarı 
yüzde 4.4’lük 
bir pazar payı 

ile kapatacağız. 
Bu oran önceki 

seneye göre 
yüzde 40 

büyüme demek. 
Bu rakamları 

sağlamak çok 
da kolay bir iş 

değil.”

Peugeot’nun 
tasarımı ve 
çizgileriyle 
dikkat çeken 
otomobiller 
üretmeyi 
planladığının 
altını çizen 
Mehmet Akın, 
müşterilerin 
duyularına 
hitap etmek 
istediklerini 
belirtti. 
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tüketiciler, bir şekilde bu değişime adapte 
oluyor. Çünkü otomotiv Türkiye’de vergi 
açısından baktığınızda önemli bir gelir ka-
pısı. MTV zammı açısından baktığımızda 
bu yeni bir değişim. Ancak ÖTV açısından 
pazar için radikal bir değişim değil. Bu 
değişim, oyunun kurallarını değiştirecek 
türden değil. Bu yıl toplam pazar 940 bin 
civarı kapanır diye öngörüyoruz. Geçen 
sene bu rakam 970 bin civarıydı. 30 bin 

te oluyorlar. Marka açısından değerlendi-
rirsek, evet biz de bu artıştan etkilendik. 
Ancak geçen sene yüzde 3.6 olan pazar 
payını bu yıl yüzde 4.4 olarak kapatıyo-
ruz. Bu konuda makyajlanan ve yenilenen 
modellerimizin etkisi büyük. Örneğin 301 
makyajlanarak, daha çok küçük 508 ola-
rak karşımıza çıktı. Bu modelin perakende 
satışı artmış oldu. Örneğin yine Peugeot 
308. Üründen her açıdan memnunuz. Pa-
zar lideri konumunda görüyoruz. Ancak biz 
piyasayı satın almak istemiyoruz.
 
Peki marka olarak yıl sonu ve 2018 yılı 

için hedefleriniz neler?

Bu sene Türkiye Otomotiv Pazarı 940 - 
950 bin civarında satış rakamı olarak ka-
patır. Marka olarak biz de 41 bin adetlik 
satışa yakın bir sayı ile kapatırız. Bu da 
bize yüzde 4.4’lük bir pazar payı sağlar. 
Sene başında hatırlarsanız 40 bin 300 
demiştik. Bu seviyeyi inşallah geçeceğiz. 
Pazar da 900 bin üstü olur demiştik. Şu 
an pazarın seyri tahminlerimizin üzerinde 
devam ediyor. Bu da bizi en iyi öngörüsü 
olan markalardan biri yaptı. 2018 yılı için 
bizim hedeflerimiz belli. Pazar için yorum-
larımız belli ancak, bu yorumları açıklamak 
için şu an erken. Çünkü Türkiye’de şartlar 
koşullar çok hızlı değişebiliyor. Dolayısıyla 
2018 yılı hedeflerini sene başında yapa-
cağımız toplantıya saklayalım.

adetlik kayıp Türkiye pazarı için büyük bir 
kayıp mı? Bence değil. Pazar aslında dina-
miklerini korumuş. Ancak arka planda ne-
ler değişmiş diye bakmak gerek. Özellikle 
ODD verilerine baktığımızda premium seg-
mentte yer alan ürünlerin satış adetlerinde 
çok ciddi düşüşlerin olduğunu görüyoruz. 
Yani kısacası ilk etapta şok etkisi yaratıyor 
bu bir gerçek. Ama zamanla hem markalar, 
hem tüketiciler, hem de bayiler buna adap-

Peugeot olarak, 3008 ve 5008 modelle-

ri ile SUV pazarına radikal otomobiller 

kattınız. İleride başka sürpriz modelle-

riniz de olacak mı?

Bizi heyecanlandıran modeller yolda. 
Aslında Peugeot 308 markanın haya-
tında önemli bir milat. 308’de mühen-
dislerin, fabrikaların, satış pazarlama 
ekiplerinin, ürün yöneticilerinin geldi-
ği nokta, marka açısından bakıldığın-
da çok önemli bir milat. Çünkü “Yılın 
Otomobili” seçilmiş. Kalite algısıyla 
iligli bambaşka bir otomobil yapılmış. 
308, yapılan araştırmalarda en az arıza 
çıkaran modellerden biri olarak karşı-
mıza çıkıyor. Bu çok önemli bir başa-
rı. 308 sonrasında 3008, tasarım dili 
anlamında Peugeot’un yeni dönemde 
ne kadar agresif olacağının önemli bir 
göstergesi. Sonrasında 5008 geldi. 
Şimdi önümüzdeki dönemde “Push 
The Pass” planındaki en önemli açık-
lamalardan bir tanesi her bölgeye, her 
sene yeni bir model lansmanı yapmak. 
Dolayısıyla önümüzdeki sene de yeni 
bir ürünün lansmanı olacak. SUV yak-
laşımı önümüzdeki yıllarda da devam 
edecek. Bunu sadece şöyle algılama-
mak gerek. Gerçek bir SUV olacak 
mı? Şunu söyleyebilirim, bizim tüm 
üreteceğimiz modellerde SUV DNA’sı 
olacak.

“ODD verilerine 
baktığımızda 
premium 
segmentte 
yer alan 
ürünlerin satış 
adetlerinde çok 
ciddi düşüşlerin 
olduğunu 
görüyoruz.”

“SUV yaklaşımı 
önümüzdeki 
yıllarda devam 
edecek. Bunu 
sadece şöyle 
algılamamak 
gerek. Gerçek 
bir SUV olacak 
mı? Şunu 
söyleyebilirim, 
bizim tüm 
üreteceğimiz 
modellerde 
SUV DNA’sı 
olacak.”
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PSA Grubu son olarak Opel marka-

sını da aldı. Bu anlaşmanın ardından 

Türkiye’de bir yatırım gündeme ge-

lebilir mi? 

Opel markası büyüyen bir yapı. PSA da 
bu markayı bünyesine kattı. Bu grubun 
yatırım planları daima var. Yatırım yapıla-
cak ülkeler arasında yer alıyoruz. Yatırım 
kararı almak belli parametrelere dayanı-
yor. İç pazara hitap eden bir model olması 
lazım. Ayrıca diğer üretim merkezlerinin 
oranlarına bakmak gerek. İşçilik, enerji, 
hammadde gibi detaylara bakmak lazım. 
Bunların hepsi artık ekonomik bir denk-
lem. Kısacası ekonomik anlamda yatırım 
marka için karlı bir yatırım olacaksa, evet 
bu yapılabilir. Ancak bugün itibariyle böyle 
bir karar var mı? Hayır yok.

Son dönemde hibrid otomobillere ilgi 

oldukça fazla. Peugeot tarafında veya 

PSA Grubu özelinde yeni hibrid veya 

elektrikli modeller gelecek mi? 

Peugeot 3008 Hibrid ile hayatımıza gire-
cek. Daha sonrasında diğer modellerde 
de aynı teknolojiye sahip ürünler olacak. 
Burada Avrupa’da oluşan akımı da bi-
raz takip etmek gerek. Kısacası tüketici-
nin ihtiyacı ne tarafa yönelirse, grup ona 
hitap eden motor, şanzıman ve benzeri 
tüm kombinasyonları bünyesinde barın-
dıracak.

Peugeot Hybrid Air teknolojisinin üretim 

planı devam ediyor mu? Ayrıca elektrikli 

araçlar ile ilgili çalışmalar var mı?

Hybrid Air o dönemde denenen bir tek-
nolojiydi. Bugün itibariyle satılan bir model 
değil. Ama biliyorsunuz ki motorsporlarında 
denediğimiz bir çok teknolojiyi ve buradan 
elde ettiğimiz deneyimi diğer modellerde 
görebileceğiz. Ancak bugün için bu model 
sattığımız, pazarlamasını yaptığımız bir mo-
del değil. Ayrıca Hybrid Air teknolojisi olur 
mu? Bunun için net bir şey söyleyemem.

604, 605 ve 607 gibi temsilcilerden son-

ra Peugeot yeniden E segmentine dön-

meyi planlıyor mu?

2018 yılında da Peugeot Türkiye, mo-

torsporlarına desteğini sürdürecek mi?

Şu an için sürdürme planımız var. Bu se-
neyi biraz talihsiz bir yıl olarak geçirdik. 
Çok fazla teknik arıza yaşadık. Önümüz-
deki sene hem bunların önlemlerini alarak, 
performansımızı biraz daha arttırıp, risk kat 
sayımızı da minimize ederek yolumuza de-
vam edeceğiz.Türkiye’deki motorsporları 
ilgisine baktığınızda, yeni federasyon yöne-
timi ile bu alan biraz daha hareketlenmeye 
başladı. Bu durumu da açıkçası mutlulukla 
izliyoruz. Ama hala gidecek ve kat edilecek 
yol var. Bu konuda basılı, dijital ve diğer ya-
yınların motorsporlarına daha çok destek 
vermesi gerektiğine inanıyoruz.

Peugeot markasının ürün stratejisine bak-
tığınızda,C hatchback, D sedan, C-SUV, 
D-SUV, B-SUV ve B hatchback segmen-
tinde varız. E segmenti çok özel bir seg-
ment. Daha premium markaların yer aldığı 
bir segment. Bugün itibariyle E segmentin-
de bir modelimiz yok. Olup olmayacağını 
da şu an için bilemiyoruz. Marka ürünü 
buraya getirirse evet, bu ürün var diyebili-
riz. Üretilebilir ama Türkiye’ye gelmeyebilir. 
Bugün itibariyle böyle bir projemiz yok.

Peugeot tekrar bir coupe üretmeyi 

planlıyor mu? Ayrıca sektörde yükselen 

Gran Coupe trendini düşünürsek mar-

kanın böyle bir model çalışması var mı?

Peugeot markasının DNA’sında mo-
torsporları var. Spor otomobiller var, 308 
GTI, 208 GTI ve 205 GTI gibi ateşli oto-
mobiller var. Coupe otomobiller daha çok 
sportif otomobil meraklılarının ilgisinin yo-
ğun olduğu bir segment. 
Peugeot’nun yeni dönemde sunacağı 
otomobillerde, performans ihtiyacı olan 
müşterileri memnun edecek gelişmeler 
olacaktır. Bunu öngörüyoruz. Çünkü elin-
de çok iyi motor seçenekleri var. Bunu 
önümüzdeki dönem farklı farklı modeller-
de görebileceğiz. Coupe ve Gran Coupe 
otomobil fikri şu an için yok. Ancak daha 
sportif otomobiller olacak mı? 
Evet olacak.

PSA Grubu’nun 
Opel’i satın 

almasından sonra 
Türkiye’de yatırım 

yapılabilme 
ihtimalini 

değerlendiren 
Mehmet Akın 

şunları söyledi; 
“Ekonomik 

anlamda yatırım 
marka için karlı bir 

yatırım olacaksa, 
evet bu yapılabilir. 

Ancak bugün 
itibariyle böyle 

bir karar var mı? 
Hayır yok.”

“Peugeot’nun 
yeni dönemde 
sunacağı 
otomobillerde, 
performans 
ihtiyacı olan 
müşterileri 
memnun edecek 
gelişmeler 
olacaktır. 
Bunu 
öngörüyoruz. “
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SÜRÜŞ İZLENİMİ

BMW İLK BMW 5 SERİSİ, 1972 YILINDA ÜRETİLMİŞTİ. 
BAŞARILI SATIŞ RAKAMLARINA İMZA ATAN MODEL, 2017 

YILINDA G30 KASA KODLU SON NESLİNE KAVUŞTU. BAKALIM 
SON NESLİYLE 5 SERİSİ NELER VAAT EDİYOR?

Yazı: alper Güler FotoğraF: MedıCon
Mekan: kurtkÖY530i M 
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Yeni BMW 5 Serisi selefine 
göre önemli yol kat etmiş. 
İlk bakışta modelde deği-
şen detaylar ızgara ve far 
grubu olarak sıralanıyor.  

M Sport pakete sahip test aracımızda 
tamponlar daha agresif görünüyor. Oto-
mobilin yan bölümünde önden arkaya 
doğru uzanan tasarım hattı selefine göre 
daha da keskinleştirilmiş. Modelin kapı-
larının altındaki konkav detaylar selefine 
göre daha belirginleştirilmiş. Araçta su-

nulan ve M Sport paket ile gelen jantlar, 
otomobili daha da sportif göstermiş. Mo-
delin arka bölümüne geldiğimizde ise çift 
çıkışlı egzoz sistemi dikkatlerden kaçmı-
yor. BMW 5 Serisi selefine göre daha da 
inceltilmiş stoplarıyla geliyor. 
Yeni BMW 5 Serisi 4936 mm. uzunluğa, 
1868 mm. genişliğe, 1479 mm. yüksekli-
ğe sahip. Otomobilin aks mesafesi 2975 
mm. Yeni BMW 530i’nin bagaj hacmi ise 
530 litre.
Yenilenen otomobilde selefine göre daha 

modern bir kokpit ile bizleri karşılıyor.  
M Sport paket ile daha dinamik detayla-
ra kavuşan direksiyon simidi dikkatlerden 
kaçmıyor. Dijital gösterge paneli grafik an-
lamında başarılı. Buna ek olarak içeriğin-

de sunulan animasyonlar göz dolduruyor. 
Bu ekranın yanında orta konsolda bir ek-
ran daha yer alıyor. 8.8 inç büyüklüğünde 
olan multimedya ekranı, dokunmatik ola-
rak kontrol edilebiliyor. Bu kontrol yönte-
minin yanında ekran, vitesin yanında yer 
alan joystick ile kontrol edilebiliyor. Tüm 
bu kontrol  sistemleriyle yetinmezseniz, 
markanın Gesture Control teknolojisine 
sahip ekranı el hareketlerinizi algılayarak 
bazı komutları yerine getiriyor.
Eşya gözü konusunda Yeni BMW 530i’de 

Yeni BMW 
5 Serisi 4936 
mm. uzunluğa, 
1868 mm. 
genişliğe, 
1479 mm. 
yüksekliğe 
sahip. 
Otomobilin 
aks mesafesi 
2975 mm. 
Yeni BMW 
530i’nin bagaj 
hacmi ise 
530 litre.

Orta konsolda 
8.8 inç büyüklüğe 
sahip olan 
multimedya 
ekranı, 
dokunmatik 
olarak kontrol 
edilebiliyor. 



otomobili performanslı kullanırsanız 9.2 
litrelik yakıt tüketim değeri ile karşı karşıya 
kalıyorsunuz.
Yeni BMW 530i orta sertlikteki süspan-
siyon sistemiyle geliyor. Bu süspansiyon 
sistemi, zemin çok kötüleşmediği sürece 
konforlu sürüşler sunabiliyor. Orta sertlik-
teki süspansiyonlar, otomobilin viraj per-
formansına önemli katkı sağlıyor. Otomo-
bilin viraj performansını arttıran bir başka 
öğe ise hisli direksiyon. Bu direksiyon sis-

temi virajın her noktasında sizinle iletişim 
halinde kalıyor. 

SONUÇ
BMW 530i, yeni tasarımıyla göze fazla-
sıyla hoş görünüyor. Selefinde otomobil 
daha prestijli görünüyordu. Yeni BMW 
530i ise prestijli görünmesinin yanında 
artık daha dinamik ve sportif görünüyor. 
Modelde yapılan tasarım oyunlarıyla bu 
algı sağlanmış. İçerisi ise dış tasarım gibi 

vitesin önünde iki bardaklık, gerisinde kol-
çak ve kapı içinde yeteri kadar alan su-
nulmuş. Hacim konusunda ise otomobil, 
önde ve arkada yeteri kadar alan sunuyor.
Yeni BMW 530i kalbinde 2.0 litre turbo 
benzinli motor ile geliyor. Bu motor 252 
HP güç ve 350 Nm tork değeri sağlıyor. Bu 
güç değerleri ile BMW 530i, 0-100 km/s 
hızlanmasını fabrika verilerine göre 6.2 sa-
niye sürüyor. Otomobilin maksimum hızı 
ise 250 km/s. Kendisini kanıtlamış 8 ileri 

ZF otomatik şanzıman ile kombine edilen 
motor, hızlı vites geçişleriyle göz dolduru-
yor. Üç farklı sürüş modu ile gelen BMW 
530i, Sport modda gücünü son damlası-
na kadar hissettiriyor. Eco Pro modunda 
ise otomobil maksimum ekonomi sağ-
lıyor. Modelin fabrika verilerine göre kar-
ma test tüketimi 100 kilometrede 5.5 litre 
olarak belirlenmiş. Biz testimiz sırasında 
maksimum ekonomi yaparak 6.0 litrelik 
ortalama tüketim değeri elde ettik. Eğer 

Yeni BMW 530i 
kalbinde 2.0 litre 
turbo benzinli 
motor ile geliyor. 
Bu motor 
252 HP güç ve 
350 Nm tork 
değeri sağlıyor.

Üç farklı sürüş 
modu ile gelen 
BMW 530i, 
Sport modda 
gücünü son 
damlasına kadar 
hissettiriyor. 
Eco Pro modunda 
ise otomobil 
maksimum 
ekonomi 
sağlıyor. 
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daha modern hale gelmiş. Dijital gösterge 
paneli ve orta konsoldaki ekran, iç meka-
nın ne kadar teknolojik olduğunu bizlere 
açıklıyor. 
Sürüş ise keyif anlamında standart. Gücü-
nü arka lastiklerden yere aktaran otomo-
bil sürüş keyfi konusunda sizi destekliyor. 
Hisli direksiyon sistemi ise modelin elinin 
kuvvetli olduğu diğer bir unsur. Sınırları 

zorlandığında model, ön bölümün ağırlığı 
ile birlikte ilk kaymayı ön bölümden ger-
çekleştiriyor. ESP sistemi durum korkutu-
cu hale gelmeden olaya müdahale ediyor. 
Otomobil ile keyifli anlar yaşamak istiyor-
sanız, BMW 530i ESP sistemini tamamen 
kapatmaya izin veriyor. 
M Sport paketin size maliyeti 9 bin 750 
euro. Isıtmalı koltukların bedeli 578 Euro. 

Nappa dikişli deri koltuklar 2 bin euro. Di-
ğer opsiyon donanımları da alt alta koy-
duğunuzda, modelin fiyatı 463 bin TL 
seviyesini biraz aşıyor. 520i versiyonu ile 
otomobilin arasında yaklaşık 30 bin TL 
gibi bir fark var. 
Açıkçası bu farkı vererek hem ekonomi 
hem de daha performanslı bir araca sahip 
olmak daha mantıklı görünüyor. 

Gücünü arka 
lastiklerden 
yere aktaran 
otomobil 
sürüş keyfi 
konusunda sizi 
destekliyor. 



SÜRÜŞ İZLENİMİ

68 69

BMW 530İ M SPORT

 Silindir hacmi 1968 cc
 Maksimum güç 252 - 5200/6500 d/d
 Maksimum tork 350 - 1450-4800 d/d
 Son hız 250 km/s
 0-100 km/s 6.2 sn
 Şanzıman 8 ileri otm. ZF
 Aks aralığı 2875 mm
 Boyutlar(uz./gen./yüks.) 4936/1868/1479 mm
 Boş ağırlık 1615 kg
 Bagaj hacmi 530 lt
 Tüketim (ş.dışı/ş.içi/ortalama) 6.9/4.7/5.5/ 100 km
 Emisyon (CO2) 126 g/km
 Fiyat 463.244 TL



DOSYA

BU ARAÇLAR CEP YAkMIYOR
Yeni ge-

len vergi-
lerle sıfır 
otomobil 
almak ol-

dukça zorlaştı. “Düzgün 
bir otomobil almak için 
kesenin ağzını açmak 
gerek” dediğinizi duyar 
gibiyiz. Peki beklentileri-
mize uygun bir otomobil 
almak için ne kadar büt-
çe ayırmalıyız?
Diğer bir deyişle en çok 
ilgi gören B segmen-
tinde, 60 bin TL altında 
araç almak mümkün 
mü sorusundan yola çı-
karak sizin için bir liste 
hazırladık. Bu arada lis-
tedeki tüm araçların düz 
şanzıman sistemine ve 
benzinli motor versiyon-
larına sahip olduğunu 
da belirtelim. Bakalım 
listeye kimler girdi?

 Renault Clio 1.2 Joy 75 HP - 59.900 TL

İlk kez 1990 yılında otomobil piyasasına giren model, 1998 yı-
lında ikinci nesline kavuştu. 2001 yılında makyajlanan model  
2005 yılında üçüncü nesliyle yollara çıktı. Bu nesilden sonra 
Bursa fabrikasında üretilen model, 2012 yılında dördüncü nesil 
ile satışa sunuldu. Tasarım konusunda tamamen değişen mo-
delin en ucuz versiyonu ise 59 bin 900 TL’den başlıyor. Model 
bu fiyata 1.2 litrelik atmosferik motor ile geliyor. 75 HP güç ve 
107 Nm tork üreten aracın ortalama tüketimi ise fabrika verile-
rine göre 5.5 litre.

 Opel Corsa 1.2 Essentia 70 HP - 58.350 TL

İlk kez 1982 yılında ortaya çıkan Opel Corsa, 1992 yılında ise Corsa 
B ismiyle satışa sunuldu. Köşeli hatlara sahip model, ikinci neslinden 
itibaren daha yuvarlak bir forma kavuştu. 2000 yılından itibaren bu kez 
Corsa C hayata geçti. Bu model üretildiği dönemde Meriva ve Tigra 
TwinTop B modeli ile aynı platformu paylaştı. 2006 yılına gelindiğinde 
bu kez sahnede Corsa D vardı. 3 ve 5 kapılı gövde versiyonlarıyla üre-
tilen model, 2014 yılında Corsa E ismiyle tanıtıldı. Bu listede 58 bin 350 
TL’lik fiyatıyla yer alan araç, 1.2 litrelik atmosferik motora sahip. 70 HP 
güç ve 115 Nm tork değeri sunan Opel Corsa’nın ortalama yakıt tüke-
timi ise fabrika verilerine göre 5.4 litre olarak kayıtlara geçti.
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Fiat Punto 1.4 Popstar Fire 77 HP - 57.900 TL
1993 yılında ilk kez yollara çıkan Fiat Punto, 
altı yıl sonra ikinci nesline kavuştu. Model, 
2005 yılından sonra üçüncü nesli ile yollara çı-
karken, o dönem motor sporlarında da büyük 
başarılar gösterdi. Listemize 57 bin 900 TL’lik 

satış etiketiyle giren model 1.4 litre hacminde 
atmosferik benzinli bir üniteye sahip. 1.4 lit-
re motor, 77 HP güç ve 115 Nm tork üretiyor. 
Modelin 100 kilometrede ortalama yakıt tüke-
tim değeri ise fabrika verilerine göre 5.7 litre.

1999 yılında ilk kez ortaya çıkan Skoda Fa-
bia, 2007 yılında ikinci nesline kavuştu. Mo-
del, 2015 yılında ise üçüncü nesli ile yollara 
çıktı. Volkswagen Group patentli  A06 (PQ26) 
platformu üzerinde yükselen araç, listemize 
1.0 litrelik MPI motor versiyonu ile giriyor. 1.0 
litrelik motor 75 HP güç ve 95 Nm tork değeri 
sunuyor. Volkswagen Polo bu versiyonda 100 
kilometrede fabrika verilerine göre ortalama 
4.8 litre yakıt tüketiyor.

1999 yılında ilk nesliyle or-
taya çıkan Toyota Yaris, 
2005 yılında yenilendi. 8 yıl 
aradan sonra üçüncü nesli 
ile satışa sunulan araç, kes-
kin hatlarıyla dikkat çekiyor. 
Listemize 54 bin 950 TL’lik 
satış etiketiyle giren model, 
üç silindirli 998 cc hacmin-
de 69 HP güç ve 95 Nm tork 
değerlerine imza atan bir 
motora sahip. Aracın 100 
kilometrede ortalama yakıt 
tüketim değeri ise fabrika 
verilerine göre 4.2 litre.

Ve gelelim listemizin en düşük fiyata sahip mode-
line. Çoğunuzun tahmin edeceği gibi bu bir Dacia. 
Markayı B segmentinde temsil eden Sandero 45 
bin 500 TL’lik satış fiyatıyla sadece 60 bin TL değil, 
hatta 50 bin TL’nin bile altındaki fiyatıyla listenin 
parlayan yıldızı. “Kolay Ulaşılabilir” mottosuyla or-
taya çıkan model, 2007 yılında piyasaya merha-
ba dedi. 2012 yılında ikinci nesline kavuşan araç, 
Renault modelleriyle aynı motor gamını paylaşıyor. 
1.0 litre hacmindeki atmosferik motor, 75 HP güç 
ve 97 Nm tork değeri sunuyor. Modelin 100 kilo-
metrede ortalama yakıt tüketimi değeri ise fabrika 
verilerine göre 5.4 litre.

 Toyota Yaris 1.0 Life 69 HP - 54.950 TL

Dacia Sandero 1.0 Ambiance  75 HP - 45.500 TL

Skoda Fabia 1.0 MPI Ambition 75 HP - 55.100 TL
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Yazı: alper Güler & FotoğraFlar: MedıCon Grup
Mekan: kurtkÖY

KaRİZMaTİK aLMaN VOLKSWagEN
2017 YILINDA OTOMOBİL PAZARINA GİREN 
VOLKSWAGEN ARTEON, GEREK TASARIMI 
GEREKSE DE TEKNOLOJİLERİYLE ÖN PLANA ÇIKMAYI 
BAŞARDI. MARKANIN YENİ TASARIM DİLİNİ KENDİSİNE 
EKLEYEN MODEL NELER VAAT EDİYOR?

aRTEON
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Volkswagen, CC modeliyle 
bir çok kullanıcının gönlü-
nü çalmayı başarmıştı. Bu 
model alçak tavan yapısı 
ve sportif hatlarıyla ön plan-

daydı. İlk olarak Passat CC olarak doğan 
otomobil, daha sonra sadece CC olarak 
anıldı ve ardından tahtını Arteon’a bıraktı. 
Markanın MQB platformu üzerinde yük-
selen otomobil, ilk kez 2017 Cenevre Oto-
mobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. 4 kapılı Arteon 
tasarım anlamında iddialıydı. Otomobilde 

en dikkat çeken detay krom ızgaralar. Iz-
garaların en üst iki çizgisi, farlardaki aydın-
latma çizgisiyle birleştirilmiş. Çift parçalı 
far yapısı, Skoda Octavia modelini hatır-
latmıyor değil. LED teknolojiye sahip farlar 
aydınlatma konusunda kusursuz.
Tamponda yer alan büyük hava girişleri mo-
deli heybetli göstermiş. Ayrıca motor kapağı 
üzerindeki keskin hatlar, aracın dinamizmi-
ni dışarıya aktarmış. Modelde 19 inç jantlar 
kullanılmış. Aracı R-Line paket ile tercih etti-
ğinizde jantın sadece tasarımı değişiyor. 

Yan bölümde ise keskin hatlar yerini daha 
yuvarlak forma bırakmış. Arkaya doğru 
hızla alçalan tavan yapısı modele sportif-
lik katmış. Arka bölümde bagaj kapağı-
nın yukarıya doğru kıvrılması burada arka 

kanat görüntüsü sağlamış. Yanlara doğru 
uzatılan ve karartılmış stoplar fazlasıyla 
dikkat çekiyor. Krom ayrıntılara tampon-
da boylu boyunca ve egzoz havası verilen 
elips eklentilerde de rastlıyoruz. 
Marka logosu bagaj kapağının tam ortası-
na yerleştirilmiş. Logonun hemen altında 
model ismi büyük harfler ile yazılarak, güç-
lü bir kimlik algısı oluşturulmaya çalışılmış. 
Arka cam ile birlikte açılan bagaj kapağı, 
eşya yüklemesi sırasında size fazlasıyla 
yardımcı oluyor. Bagajın hacmi ise 563 litre. 

Markanın 
MQB platformu 
üzerinde 
yükselen 
Volkswagen 
Arteon ilk kez 
2017 Cenevre 
Otomobil 
Fuarı’nda 
tanıtılmıştı.

Volkswagen 
Arteon’un 
gösterge paneli 
şık bir tasarıma 
sahip ve kolay 
takip ediliyor. 



ketleriyle de kontrol edilebiliyor. Ancak bu 
özellik için opsiyon olan 9.2 inç büyüklü-
ğündeki ekranı satın almanız gerek.  
Ekranın hemen altında ise klima kuman-
daları yer alıyor. Eski nesil Volkswagen 
modellerinden hatırladığımız kumanda 
paneli, bu kokpit için fazla demode. Eşya 
gözü konusunda model kapı içlerinde ve 
vitesin gerisinde bir çok alana yer vermiş. 
Önde ve arkada sunulan baş ve diz me-
safesi yeterli. 

Volkswagen Arteon, 2.0 litrelik TDI motor 
ile test konuğumuz oluyor. Bu motor oto-
mobile 4000 devir bandında 204 HP güç, 
1750 ila 2500 devir bandı arasında ise 500 
Nm tork değeri sunuyor. 7 ileri kademeli 
DSG şanzıman ile kombine edilen araç, 
0’dan 100 kilometre hıza 6.5 saniyede 
ulaşıyor. Modelin maksimum hızı fabrika 
verilerine göre 245 km/s. Ek olarak fabri-
ka verilerine göre karma yakıt tüketimi ise 
5.9 litre. 2.0 litre hacminde dizel motor, alt 

Arteon, 4862 mm. uzunluğa, 1871 mm. 
genişliğe, 1450 mm. yüksekliğe ve 2837 
mm. aks mesafesine sahip. Büyük boyut-
ları kabin içerisinde ferah bir atmosferin 
hakim olduğunu daha ilk bakışta hissetti-
riyor. İçeriye geçtiğimizde otomobil, Volk-
swagen modellerinden hatırladığımız bir 
tasarım diliyle bizleri karşılıyor. Bu algıyı 
oluşturan en büyük ayrıntı üç kollu direk-
siyon tasarımı. Yeni nesil modellerde gör-
düğümüz bu direksiyon tasarımı oldukça 

şık. Ayrıca iç mekana modern bir görünüm 
katıyor. Ön konsol boyunca uzanan krom 
hatlar ve içerinin şıklığını arttıran analog 
saate de Passat modelinden aşinayız. 
Arteon’un orta konsolunun üst kısmında 
multimedya sisteminin 9.2 inç büyüklü-
ğündeki dijital ve dokunmatik ekranına 
yer verilmiş. Tüm işlemlerinizi dokunma-
tik olarak yaptığınız sistemin kullanılması 
oldukça kolay. Dokunmatik hassasiyeti 
başarılı olan bu ekran istenirse el hare-

Volkswagen 
Arteon, 
4862 mm. 
uzunluğa, 
1871 mm. 
genişliğe, 
1450 mm. 
yüksekliğe ve 
2837 mm. aks 
mesafesine 
sahip. 

Arka cam ile 
birlikte açılan 
bagaj kapağı, 
eşya yüklemesi 
sırasında size 
fazlasıyla yardımcı 
oluyor. 
Bagajın hacmi 
ise 563 litre. 
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devirlerdeki yüksek torkun avantajını çok 
iyi kullanıyor. DSG şanzıman ile hızlı vi-
tes geçişleri sunan otomobil performans 
konusunda doyurucu. Şanzıman manuel 
olarak vites üzerinden ve direksiyon arka-
sındaki kulakçıklar yardımıyla değiştirile-
biliyor. 
Volkswagen Arteon’da sürüş modlarına da 
yer verilmiş. Araç, spor modunda perfor-
mansını zirvelere taşırken, Individual mo-

dunda ise otomobilin tüm organlarını iste-
diğiniz şekilde ayarlama opsiyonunu müş-
terilere sunuyor. Arteon ile testimiz sırasında 
sakin kullanımlarda 100 kilometrede ortala-
ma 8 litrelik yakıt tüketimi değeri elde ettik. 
Performanslı kullanımlarda ise bu değer ko-
lay şekilde iki haneli sayılara çıkabiliyor. 
Modelde orta sertlikte bir süspansiyon 
sistemi kullanılmış. Bu sistem zeminin 
çok bozulmadığı durumlarda size kon-

forlu yolculuklar yaptırabiliyor. Hisli direk-
siyon ile birleşen bu yapı virajlarda elinizi 
güçlendiriyor. Otomobilin viraj performan-
sını iyileştiren bir diğer detay ise “4Moti-
on” çekiş sisteminin olması. Bu sistem 
sayesinde Arteon, çekişin azaldığı ze-
minlerde gücü farklı lastiklere dağıtabi-
liyor. 4Motion sistemi,  özellikle çekişin 
azaldığı zeminlerde aracın yol tutuşuna 
önemli katkı sağlıyor.

Arteon ile 
testimiz 
sırasında sakin 
kullanımlarda 
100 kilometrede 
ortalama 
8 litrelik yakıt 
tüketimi değeri 
elde ettik. 
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gösterge diye bilinen dijital panel oluyor. 
Passat modellerinde ilk olarak gördüğü-
müz bu ekran grafik anlamında başarılı. 
“Discover Pro” adındaki radyo ve navi-
gasyon sistemi de, otomobilin opsiyon 
listesinde. Tüm işlemlerinizi dokunmatik 
olarak gerçekleştirdiğiniz bu ekranı el 
hareketlerinizle de kontrol edebiliyor-
sunuz. Kokpit boyunca uzanan krom 
çıtalar ve analog saat, iç mekanın şıklık 

SONUÇ
Volkswagen Arteon, gerek tasarımı ge-
rekse de sunduğu teknolojilerle dikkat 
çekiyor. Yerini aldığı CC modeline göre 
otomobil önemli değişimler yaşamış. 
Ön bölümde ızgara ile birleşen gün-
düz farları otomobile bütünlük katmış. 
Büyük jantlar sportif duruş konusunda 
modeli desteklemiş. Kokpitte ilk dik-
kat çeken detay halk arasında hayalet 

çıtasını yükseltmiş. Ancak kokpitte yer 
alan eskimeye yüz tutmuş ayrıntıları bu 
modelde görmek istemezdim. İlk kez 
Passat’ta kullandığımız güçlü 2.0 litre 
dizel motor, yüksek torku gaza her bas-
tığınızda size hissettiriyor. Şanzıman ile 
uyum içerisinde çalışan motor, perfor-
mans konusunda oldukça başarılı. Yol 
tutuş ise 4Motion çekiş sistemiyle iştah 
kabartıyor. Otomobil ile viraja girdiğiniz 

kokpitte ilk 
dikkat çeken 
detay hayalet 
gösterge 
diye bilinen 
dijital panel 
oluyor. Passat 
modellerinde 
gördüğümüz 
bu ekran 
grafik 
anlamında 
başarılı. 

Arteon’un 
2.0 litre dizel 
motoru, yüksek 
torku gaza her 
bastığınızda size 
hissettiriyor. 
Şanzıman ile 
uyum içerisinde 
çalışan motor, 
performans 
konusunda 
oldukça 
başarılı.

hızlar ile çıkmanız mümkün. Direksiyon 
sistemi virajın her noktasında sizinle ile-
tişim halinde. 
Her detay bu kadar iyi… “Ya fiyatı nasıl?” 
diye soranlar olabilir. Modelin fiyatı gerek 
beygir gücü, gerekse de motor hacmi ve 
döviz kuru nedeniyle değişen vergi oran-
larının yukarı doğru etkisiyle 330 bin TL 
bandını aşıyor. Bu fiyatlara çıkıldığında bir 
hayli fazla seçenek mevcut.

VOLKSWAGEN ARTEON 2.O TDI DSG

 Silindir hacmi 1968 cc
 Maksimum güç 240 - 4000 d/d
 Maksimum tork 320 - 1750-2500 d/d
 Son hız 245 km/s
 0-100 km/s 6.5 sn
 Şanzıman DSG
 Aks aralığı 2837 mm
 Boyutlar(uz./gen./yüks.) 4862/1871/1450 mm
 Boş ağırlık 1828 kg
 Bagaj hacmi 563 lt
 Tüketim (ş.dışı/ş.içi/ortalama) 7.1/5.1/5.9/ 100 km
 Emisyon (CO2) 152 g/km
 Fiyat 330.580 TL
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ŞEBO’NUN 

DİKİZ AYNASI
NISSAN X-TRAIL

UZUN YILLAR RADYOCULUK HAYATIMIN YANINDA 
HER ZAMAN BÜYÜK İLGİ DUYDUğUM OTOMOBİLLER 
HAKKINDAKİ İZLENİMLERİME NISSAN X-TRAIL 
İLE BAŞLIYORUM.  KEYİFLE OKUMANIZ DİLEğİYLE…

1.6 dCi CVT



kesişti. Kadın gözüyle dergiye bir şeyler 
yapsak dediğimde, sayfalarını hiç dü-
şünmeden bana ve dolayısıyla siz kadın-
lara açtı! Böylece otomobillere notumuzu 
kadın gözüyle vereceğimiz bu sayfadaki 
maceramız Nissan X-Trail ile başladı!

bu yüzden; önce okul arkadaşı, sonra 
dost olduk. Yıllardır medyanın farklı alan-
larında çalışıyoruz. Bu kez, ne mutlu ki 
yolumuz, onun kurduğu ve yıllardır bü-
yük emek verdiği Türkiye’nin en eski di-
jital otomobil dergilerinden Carmedya’da 

Zorlu 
lokasyonlarda 
yaşayanlar için 
SUV bir araç, 
sürüş konforu 
açısından 
vazgeçilmez.
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1991 yılında, İstanbul Üniver-
sitesi İletişim Fakültesi’nin 
kapısından öğrenci olarak 
girdiğimde, ilk tanıştığım kişi 
Önder Canözer’di!  İkimiz de 

hayata eğlenceli tarafından bakarız. İşte 

KIRMIZI RENGİYLE ARAÇ DAHA İLK BAKIŞTA BENDE pOZİTİF BİR İLK İZLENİM BIRAKTI.  

SÜRÜŞ İZLENİMİ
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vb. renklerden yana yapıyoruz. Kişisel 
zevkimizi yansıtan çeşitlilikten uzak 
duruyoruz. İyi ama neden? Sanırım 
satışı daha kolay renkler olmasından 
kaynaklanıyor. Eşim bana ilk otomo-
bilim olarak siyah bir Peugeot hediye 
etmişti.  Haftada 2 kez yıkamaya gö-
türmek gerekiyor diye ikinci aracı alır-
ken, daha az toz gösteren bir renk olan 

ÇARpIcI, İDDİALI, KIRMIZI!
Köşemin ilk konuğu makyaj geçirerek 
güncellenen Nissan X-Trail’in 1.6 dCi mo-
tor ve Platinum Skypack donanımlına sa-
hip versiyonu oldu. İddialı dış görünüşü 
ve özellikle kırmızı rengiyle araç daha ilk 
bakışta bende pozitif bir ilk izlenim bırak-
tı.  Genelde otomobil satın alırken renk 
tercihini maalesef ki, siyah, beyaz, gümüş 

Amerikan 
filmlerinde 
tatile giden 
ailenin 
valizlerini 
bagaja 
sığdırmaya 
çalışan baba 
figürünü 
hatırladınız mı?

ŞEBO’NUN 

DİKİZ AYNASI
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yon başında geçiriyorsunuz.  Bu zorlu 
lokasyonlarda yaşayanlar için SUV bir 
araç, sürüş konforu açısından vazge-
çilmez oluyor.

DIŞI SİZİ, İÇİ BENİ YAKAR!
Otomobil reklamlarında, ya da Ameri-
kan filmlerinde tatile giden ailenin va-
lizlerini bagaja sığdırmaya çalışan baba 
figürünü hatırladınız mı? İşte en az onun 
kadar biz kadınların da artık büyük bir 
bagaja ihtiyacı var. Nissan X-Trail bu 
beklentimize fazlasıyla cevap veriyor. 

SÜRÜŞ İZLENİMİ

hissettirdiği hem de fiziksel ihtiyaçlara 
cevap verdiği için kullanmayı seviyo-
ruz. Biz, çocuğumuz, onun arkadaşla-
rı, eşyası, çantası, bebek arabası, oto 
koltuğu derken bu büyük araçlara anca 
sığıyoruz. Bir diğer sebepse, pek ço-
ğumuzu adeta amatör birer off-road 
tutkunu olmaya iten şehrin bozuk yol-
ları! Özellikle benim gibi şehrin biraz 
dışında yaşıyorsanız; işe git, işten gel, 
çocuğu okuldan al, kursa götür, spora 
yetiştir derken, günün büyük bir bö-
lümünü adeta özel şoför gibi, direksi-

gümüş renkte karar kıldık. Neyse ki ar-
tık doğa düşkünü bir aile olarak, çizgi-
mizi yansıtan, yeşil ve özgür renkli bir 
aracımız var. En azından biz doğru yolu 
bulduk.
Bazı modelleri tıpkı Nissan X-Trail’de 
olduğu gibi renkleri daha iddialı hale 
getiriyor. Nissan’ın bu model gamında 
bir de turuncu versiyonu var ve kesin-
likle ona da göz atmanızı tavsiye ede-
rim!  X-Trail’in farlarından, ön ızgaraya, 
tamponundan, krom çıtalara kadar, göz 
alıcı ve tamamen yenilenmiş bir gövde-
si olduğunun da altını çizmek gerek.

BİZ KADINLAR  
NEDEN SUV İSTERİZ?
Kadınlar eskiden küçük hacimli, park 
etmesi kolay otomobilleri tercih edi-
yorlardı. Ama yıllar geçtikçe ve trafikte 
daha aktif rol almaya başladıkça, daha 
doğrusu ustalaştıkça tercihlerimiz de-
ğişti. Artık yol tutuşundan,  yakıt tüketi-
mine kadar çok farklı etkenler, otomobil 
satın almadaki kararımızda etkili oluyor. 
Türkiye’de 10 yıl önce 3.5 milyon olan 
kadın sürücü sayısı,  günümüzde 6.5 
milyona ulaştı. Sadece sayı olarak ço-
ğalmadık, trafikte geçirdiğimiz süre de 
arttı. Büyük araçları hem bize güvende 

Yol tutuştan, 
yakıt 
tüketimine 
kadar etkenler, 
otomobil satın 
almadaki 
kararımızda 
etkili oluyor. 
Türkiye’de 
10 yıl önce 
3.5 milyon 
olan kadın 
sürücü sayısı,  
günümüzde 6.5 
milyona ulaştı. 
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NISSAN X-TRAIL 1.6 dCi CVT

 Silindir hacmi  1598 cc
 Maksimum güç 130 - 4000 d/d
 Maksimum tork 320 - 1750d/d
 Son hız 180 km/s
 0-100 km/s 11.4 sn
 Şanzıman CVT
 Aks aralığı 2705 mm
 Boyutlar (uz./gen./yüks.) 4690/1820/1740 mm
 Boş ağırlık 1640 kg
 Bagaj hacmi 445/1996 lt
 Tüketim (ş.dışı/ş.içi/ortalama) 5.8/4.7/5.1/ 100 km
 Emisyon (CO2) 135 g/km
 Fiyat 191.850 TL

ŞEBO’NUN 
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Müzik kursuna giden çocuğunuzun gi-
tarını, market-pazar poşetlerini ve en 
güzeli de alışveriş çılgınlığımız tuttu-
ğunda, aldıklarımızı sığdırabileceğimiz 
kadar büyük bir bagajı var. Genişliğinin 
yanı sıra, iki kademeli bir kullanımla çok 
göz önünde olmasını istemediğimiz ya 
da sık kullanmadığımız gereçleri alt bö-
lümde saklarken, bize üst kademede 
geniş bir kullanım alanı bırakıyor. Biz 
böyle raflı, çekmeceli sistemleri seve-
riz. Elimiz kolumuz doluyken, ayağı-
mızla kontrol edebildiğimiz bagaj kapı-
sıysa bonusu! Arka koltuk sırtları tıpkı 
ön koltuklar gibi hareketli.  Kısa mesafe 
değil ama şehirlerarası uzun yolculuk-
lar için arka koltuk, yolcularına bu özel-
liğiyle konfor sağlıyor. Aracın sunroofu 
uzun yolculuklarda, seyahati eğlence-
li kılan bir diğer unsur. Açık renk deri 
koltukları ve arka bölüme yerleştirilmiş 
klima ızgarasıyla, X-Trail ben konforlu-
yum diyor. Biz annelerin olmazsa olma-
zı çocuk koltuğu bağlantıları da olduk-
ça kolay bir şekilde bağlantı yapmanızı 
sağlıyor.
 
NISSAN X-TRAIL İLE 
YOllARDA…
Bu kadar sohbetten sonra nihayet 
aracın direksiyonuna geçtim. Yenilen-

SÜRÜŞ İZLENİMİ

miş direksiyonu, deri döşemeleri, he-
men adapte olabileceğiniz sadelikteki 
paneliyle kokpit son derece şık. Ön 
panel ve orta konsolun kullanımı kolay 
ve hemen herşey elinizin altında. Bir 
radyocu olarak vazgeçilmezim olan 
müzik sisteminde BOSE marka ter-
cih edilmiş. 4x2 çekiş sistemine sahip 
bu SUV, CVT şanzımana sahip. Bü-
yük kentlerin trafiğinde, artık otomatik 
şanzımanlı araç, kadınsı bir konfor-
dan öte, debriyaj kullanımının yarattığı 
yorgunluktan dolayı bir ihtiyaç haline 
geldi. Yıllardır düz vites kullanan ben 
bile, otomatik vitesleri sever oldum. 
Bir an el frenini aradım ama o da şık 
bir butonla işlevsel hale geliyor. “Tra-
fikte yeniyim, hala park sorunum var!” 
diyenlerdenseniz, aracın hem par-
kı kolaylaştıran park kameraları, hem 
de otomatik park asistanı var. Uğraş-
mayın, verin park etsin!  Önümüz kış, 
soğuğu sevmem. Bu yüzden, direk-
siyon ve hem ön hem de arka koltuk 
ısıtmaları hoşuma giden diğer detay-
lar.  Dalgınlıkla şeridinizden çıkmaya 
başladığınızda veya önünüzdeki araca 
fazla yaklaştığınızda aktif hale gelen, 
uyarıcı asistanlar X-Trail’in anmadan 
geçemeyeceğim özelliklerinden. 
Gelecek sayıda buluşmak üzere…

Aracın 
sunroofu uzun 
yolculuklarda, 
seyahati 
eğlenceli kılan 
bir diğer unsur. 
Açık renk deri 
koltukları ve 
arka bölüme 
yerleştirilmiş 
klima 
ızgarasıyla, 
X-Trail ben 
konforluyum 
diyor.
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ŞEBNEM DOĞAN KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezu-
nu.  Aynı bölümde Yeni Medya üzerine yüksek 
lisans yapıyor. Radyo Programcılığına özel rad-
yoların yayına başladığı yıllarda atıldı. 1993’ten 
itibaren sırasıyla, Best FM, Radyo D Ve Kral 
Grubu radyolarında program yapımcısı olarak 
görev yaptı. Son olarak İstanbul FM’de yayın 
yönetmeniydi. Mesleğine kısa bir süre önce 
ara verip, eğitim hayatına geri döndü.

ŞEBO’NUN 
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KONSEpT

NIssaN‘IN IMX CROSSOVER KONSEPTİ KARŞINIZDA

NISSAN IMX OLARAK ADLANDIRILAN TAMAMEN ELEKTRİKLİ 
KONSEPT OTOMOBİL, TOkYO MOTOR SHOW’DA 
İLK KEZ  SAHNE ALDI.

94 95



KONSEpT

Geçtiğimiz hafta çokça 
konuşulan IMx konsep-
ti, Japon firmasının EV 
platformunu benimsi-
yor. Bu nedenle büyük 

bir kabin, düşük ağırlık merkezi vaat edi-
yor. İki elektrikli motor tarafından destek-
lenen otomobil gücünü arka tekerlerden 
aktarıyor. İki elektrikli motor 429 HP güç 

İki adet elektrikli 
motor tarafından 
desteklenen 
otomobil gücünü 
arka tekerlerden 
aktarıyor.
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ve 700 Nm tork değeri sağlıyor. Modelin 
menzili 600 km olarak belirlenmiş.
Belirtildiği gibi, konsept, Nissan ProPI-
LOT’un tam özerk sürüşe izin veren gün-
cellenmiş bir versiyonunu içeriyor. Sistem 
etkinleştirildiğinde direksiyn ön konsolun 
içine giriyor. ProPILOT devre dışı bırakıl-
dıktan sonra, direksiyon simidi ve koltuk-
lar normal konumlarına geri dönüyor.
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Yazı: Önder CanÖzer FotoğraF: bİrol akdİl
Mekan: aYdos – YakaCık / İstanbul

pEUGEOT 3008 AİLESİNİN EN ÇOK MERAK EDİLEN 
EAT6 ŞANZIMANA SAHİp 1.2 pURETEcH 130 Hp 
VERSİYONUYLA KEYİFLİ BİR HAFTASONU GEÇİRDİK.

SÜRÜŞ İZLENİMİ

PE
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1.2 PURETECH EAT6
3008
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Fransız otomobil üreticisi 
Peugeot’yu kompakt SUV 
sınıfında temsil eden 3008 
modeli bugüne kadar bir-
çok farklı versiyonuyla 

sayfalarımıza konuk oldu.  Bu kez ai-
lenin belki de en çok merak edilen 1.2 
litrelik PureTech motora ve EAT6 şanzı-
mana sahip versiyonu ile buluştum ve 
İstanbul yollarında keyifli bir haftasonu 
geçirdim. 
Markanın yeni tasarım felsefesinin ku-
sursuz bir örneği olarak karşımıza çı-
kan Peugeot 3008,  yüksek ve küt bu-
run yapısının verdiği güvenlik hissiyle, 
keskin hatları ve şık çizgileriyle dinamik 
görünümü SUV gövde yapısında başa-
rıyla harmanlıyor. 
Bugüne kadar üretilen Peugeot model-
leri arasında Yeni 3008’i ayrı bir yere 
koymak gerekiyor. Gerek biraz sonra 
değineceğim teknolojik özellikler ve iç 
mekanın şık tasarımı, gerekse de sürüş 
tepkileri açısından sınıfı değerleri dik-
kate alındığında oldukça farklı bir ka-
raktere sahip.  Ancak motor ve perfor-
mansa geçmeden önce dilerseniz biz 
tasarıma göz atmaya devam edelim. 
Çift parça görünümlü ön farların üze-
rindeki LED gündüz farları A sütunu-

na kadar uzayan bir çizgi oluşturuyor. 
Krom detaylarla süslenen ön ızgaranın 
ortasındaki marka logosu ve tampon 
alt koruması ile sis farlarının çevresin-
deki krom detaylar kalite algısını yük-
seltiyor. 
Profilde ise bu krom detayları kapı 
eşiklerinde görmek mümkün. Arka bö-
lümde ise LED stop farlarındaki Aslan 
pençesi şeklindeki üç çizgi şık ve dina-
mik tasarımı tamamlıyor ve araç trafik-

te meraklı bakışları üzerine çekme konu-
sunda başarılı.
4447 mm. uzunluğa, 1841 mm. genişli-
ğe ve 1624 mm. yüksekliğe sahip aracın 
dingil mesafesi ise 2675 mm. Kompakt 
bir görünüme sahip olsa da iç mekanda 
önde ve arkada uzun boylu yolcular için 
bile iyi bir diz, baş ve omuz mesafesi bu-
lunuyor. 
Aracın içinde markanın artık bütün mo-
dellerinde karşımıza çıkan i-Cockpit ta-
sarımının şık detaylarıyla karşılaşıyorsu-
nuz. Şık ve sportif bir tasarıma sahip di-
reksiyon simidi 12.3 inçlik dijital gösterge 
panelinin alt kısmına doğru konumlandı-
rılmış ve paneli direksiyon simidinin ta-
mamen üzerinden görebiliyoruz. 
İlk kez Peugeot 208’de karşımıza çıkan 
bu detay zaman zaman gösterge pane-

linin alt kısmının görüşünü engellese 
de sanırım alışkanlık nedeniyle ben 
3008’de bu konuda bir rahatsızlık his-
setmedim.  
İnce ve uzun tasarlanan gösterge pa-
nelinin aydınlatması ve grafikleri çok 
iyi. Direksiyon üzerinden gösterge pa-
nelindeki grafikleri değiştirmeniz müm-
kün. 
Krom detaylar ve keskin hatlara sahip 
ön panel farklı görünümüyle, günü-
müz otomombil tasarımlarına yeni bir 
bakış getiriyor ve bu konuda Peuge-
ot tasarımcılarını kutlamak gerektiğine 
inanıyorum. i-Cockpit fikri  gerçekten 
geleneksel ön panel ve kokpit tasarım-
larından bunalanlar için iyi bir alternatif 
sunuyor. 
Orta konsolun en üst kısmında 8 inç-
lik dokunmatik bir ekran yer alıyor. Bu 
ekran aracılığıyla araçla ilgili her bilgiye 
ulaşabiliyor, sürücü profillerini seçebili-
yor, navigasyondan ultimedyaya hatta 
koltuk masaj ayarlarına kadar her türlü 
sistemi kumanda edebiliyorsunuz. Bu 
arada sistemin Apple Car Play özelliği-
ne de sahip olduğunu hemen belirte-
lim.  
Benim bu araçta en beğendiğim özel-
lik ise dokunmatik ekrandan ulaşıla-

Peugeot 3008,  
yüksek ve küt 

burun yapısının 
verdiği güvenlik 
hissiyle, keskin 

hatları ve şık 
çizgileriyle 

dinamik 
görünümü 
SUV gövde 
yapısında 
başarıyla 

harmanlıyor. 

Peugeot 
3008 1.2 litre 
PureTech 130 
HP EAT6  124 
bin 400 TL’den 
başlayan ve 
164 bin TL’ye 
kadar uzayan 
bir fiyat 
aralığına sahip. 

SÜRÜŞ İZLENİMİ



bilen her sistemin kontrolünü kolay-
laştırmak için orta konsolda havalan-
dırma ızgaralarının alt kısmına piya-
no tuşu şeklinde yan yana sıralanan 
bir dizi düğme yerleştirilmiş olması.  
Bu düğmelerle ekrandaki her sisteme 
tek tuşla ulaşmak mümkün. 
Daha alt bölümde ise vites kolunun ön 
tarafında kablosuz şarj yuvası bulunu-
yor. Bu alana akıllı telefonunuzu koydu-
ğunuz anda şarj işlemi başlıyor ve ge-
reksiz kablo kalabalığından kurtuluyor-
sunuz. Ancak bu sistem şimdilik kablo-
suz şarj özelliğini destekleyen Android 
cihazlarda çalışıyor. 
Araın içerisinde irili ufaklı birçok eşya 
gözü mevcut. Ön koltuklar arasındaki 
kol dayama altında da devasa bir sak-
lama bölümü yer alıyor. 
Peugeot 3008’de oldukça şık bir vites 
kolu kullanılıyor. Öne doğru eğimli bir 
tasarıma sahip vites kolunun kullanımı 
daoldukça pratik. Elektronik park freni 
düğmesi de bu kolun arka kısmında yer 
alıyor. 
Genel olarak ergonomi açısından bir 
sorunla karşılaşmadığım aracın önde 
ve arkada koltukları da gerek sertlik 
ayarı, gerekse de önde yan ve bacak 
desteğiyle oldukça başarılı bir tasarıma 

sahip ve belli ki bu koltuk tasarımı üze-
rinde uzun bir çalışma yapılmış.  Isıtma 
özelliğine sahip deri ve kumaş karışımı 
koltuklar oldukça şık görünüyor. Aracın 
içerisinde kullanılan kaliteli deri ve yine 
kalitesi iyi yumuşak plastik prestij duy-
gusunu ön plana çıkartıyor.
Elektrik kumandalı bagaj kapağı ve dü-
şük yükleme eşiği pratik yükleme im-
kanı sunarken, 520 litrelik bagaj hacmi 
1482 litreye kadar genişleyebiliyor. 
3008 ülkemize 1.2 ve 1.6 litre turbo 
benzinli ve 1.6 litrelik turbo dizel mo-
torlarla geliyor. Bu motorlara 6 ileri ma-
nuel veya 6 ileri EAT6 olarak adlandırı-

lan tork konvektörlü şanzımanlar eşlik 
ediyor.
İyi bir görüş alanına sahip test aracı-
mızın kalbinde 1.2 litrelik turbo besle-
meli PureTech motor yer alıyor. SUV ve 
1.2 litre motor yan yana gelince hemen 
akıllara bu motorun çekişi ile ilgili soru 
işaretleri gelebilir ama 1270 kg. Ağır-
lığındaki araç, 130 HP güç sunan 1.2 
litrelik turbo motorla birleşince ortaya 
oldukça başarılı bir performans çıktığı-
nı rahatlıkla söyleyebilirim. 
1199 cc hacmindeki motor 5500 d/d’de 
130 HP güç ve 1750 d/d’de 230 Nm 
tork değeri sunuyor. Alt devirlerden iti-

baren atak bir karaktere sahip motor 
turbonun da etkisiyle ara hızlanmalar-
da sürücüyü üzmüyor. Tork konvertörlü 
EAT6 şanzımanın ise sarsıntısız geçiş-
leri sürüş keyfini yükseltiyor. 
0-100 km hızlanmasını 10.5 saniyede 
gerçekleştiren aracın son hızı ise 188 
km/s. Gaza bastığınız anda motordan 
gelen sportif ses ise etkileyici ve iç me-
kana ulaşan ses rahatsız etmeyecek 
ölçülerde. 
Bu arada rüzgar ve yol gürültüsü konu-
sunda ses yalıtımı oldukça başarılı. 100 
kilometrede fabrika verilerine göre or-
talama 5.3 litre yakıt tüketen test aracı-
mızda ben performanslı kullanımda 6.5 
litelik değerlere ulaştım ancak fabrika 
verilerini yakalamak mümkün. Direksi-
yon turu oldukça iyi. Sertliği iyi ayar-
lanan süspansiyon sistemi sayesinde  
kompakt SUV gövdesine rağmen araç 
özellikle sert virajlarda beklediğimiz sa-
lınım hareketini yapmayarak, güvenli 
yol almanızı sağlıyor.
Otomatik park fonksiyonları ve geri gö-
rüş kamerası sayesinde de park etmek 
çok kolay. Peugeot 3008 1.2 litre Pure-
Tech 130 HP EAT6  124 bin 400 TL’den 
başlayan ve 164 bin TL’ye kadar uza-
yan bir fiyat aralığına sahip. 

Genel olarak 
ergonomi 
açısından 
bir sorunla 
karşılaşmadığım 
aracın önde ve 
arkada koltukları 
da gerek sertlik 
ayarı, gerekse 
de önde yan ve 
bacak desteğiyle 
oldukça başarılı 
bir tasarıma 
sahip ve 
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bir çalışma 
yapılmış.
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başarılı bir 
performans 
çıkıyor.

Peugeot 3008 1.2 PureTech EAT6

 Silindir hacmi  1199 cc
 Maksimum güç  130 HP - 5500 d/d
 Maksimum tork  230 Nm - 1750 d/d
 Son hız  188 km/s 
 0 10 km/s  10.5 sn
 Şanzıman  EAT6
 Aks aralığı  2675 mm
 Boyutlar (uz./gen./yük.) 4447/1841/1624 mm
 Boş ağırlık  1270  kg
 Bagaj hacmi  520 / 1482 lt
 Tüketim (ş.dışı/ş.içi./ort.)   4.7/6.3/5.3 lt/100 km
 Emisyon (CO2)  120 g/km
 Fiyat  124.400 TL

SÜRÜŞ İZLENİMİ
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MODİFİYE

BRABUS MERCEDES GLC’YE EL ATTI
BRABUS TARAFINDAN AYARLANMIŞ TÜM MODELLERİN 
İLGİ ÇEKİCİ OLDUğUNU BİLİYORUZ. BU KEZ MASADA 
MERcEDES GLc YER ALIYOR.

Brabus ilk olarak Şubat ayında yeni ala-
şımlar detayları, ızgara, alüminyum pe-
dal pedleri ve ısmarlama paspaslar gibi 
mevcut özeliklerle ortaya çıkmıştı. Mer-
cedes’in AMG paketi ile donatılmış bir 

GLC Coupe’ye sahip olursanız, Brabus sizin otomobi-
linizi daha çekici yapabilir. Arka bagaj spoyleri, özel ro-
zetler, yeni jantlar bunlardan bazıları. Otomobilde  eks-
tra güç artışına girilmiş. B25.2 performans kitiyle gelen 
model 240 HP güç ve 400 Nm tork değerine ulaşmış. 
Modelin 0-100 hızlanması 7 saniye olarak belirlenmiş. 
Aracın maksimum hızı ise 227 km/s.

104 105



MOTORSpOLARI / FORMULA 1

SON ŞAMPİYON HAMILTONFORMULA 1 2017 SEZONUNDA TAKVİMİN 18. YARIŞINI 
MEKSİKA’DA VERSTAppEN KAZANMASINA RAğMEN, 
HAMILTON ŞAMpİYONLUĞUNU İLAN ETTİ. 

106 107



MOTORSpOLARI / FORMULA 1

Formula 1’de 2017 sezonunun 
sonuna doğru yaklaşılırken, 
takvimin 18. yarışı olan 
Meksika Grand Prix’sinde 
kazanan Red Bull pilotu Max 

Verstappen oldu. Yarış sonunda Mer-
cedes-Benz pilotu Lewis Hamilton ise 
şampiyonluğunu ilan etti.
Yarışa pol pozisyonda başlayan Se-
bastian Vettel, startla birlikte ikinci 

Yarışın başında yaşanan bu olayın ar-
dından Verstappen kolaylıkla lider-
liği ele geçirdi ve bu konumunu yarış 
sonuna kadar koruyarak, oldukça ra-
hat bir şekilde kazanmayı başardı. Max 
Verstappen bu sonuçla 2017 sezonun-
da ikinci, kariyerindeki ise üçüncü kez 
F1’de zafere ulaşan isim oldu. 
Yarış boyunca iyi bir performans çizen 
Mercedes-Benz pilotu Valtteri Bottas 

sıradaki Verstappen’in atağı karşısın-
da zorlanırken, arkasından gelen Lew-
is Hamilton’a da geçilmekten kurtu-
lamadı. Start anıyla ortalık karışırken, 
her iki pilotun aracıyla temas yaşamak-
tan kurtulamayan Vettel’in aracının ön 
kanadı hasar gördü. Temasın ardından 
lastiği patlayan Hamilton ile birlikte Vet-
tel de mecburen erken pit stop yapmak 
zorunda kaldı.

ikinci olurken, Finlandiyalı pilotu Fer-
rari’den Kimi Raikkonen izledi. Ver-
stappen, ikinci Bottas’a 20 saniye fark 
ederek, açık bir zafer elde etmiş oldu.  
Vettel ise dördüncü sıraya kadar yük-
selmesine rağmen, bu sonuç 16 puana 
ihtiyacı olan Vettel’e yetmedi ve yarışı 
dokuzuncu sırada tamamlayan Lewis 
Hamilton şampiyonluğunu ilan etmiş 
oldu. 

Yarışa pol 
pozisyonda 
başlayan Vettel, 
startla birlikte 
ikinci sıradaki 
Verstappen’in 
atağı karşısında 
zorlanırken, 
arkasından 
gelen Lewis 
Hamilton’a da 
geçilmekten 
kurtulamadı.

16 puana 
ihtiyacı olan 
Vettel’e yetmedi 
ve yarışı 
dokuzuncu 
sırada 
tamamlayan 
Lewis Hamilton 
şampiyonluğunu 
ilan etmiş oldu. 

2017 SÜRÜCÜLER KLASMANI
1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES  333
2  Sebastian Vettel GER FERRARI   277
3-  Valtteri Bottas FIN MERCEDES  262
4  Daniel Ricciardo AUS RED BULL RACING TAG HEUER 192
5  Kimi Räikkönen FIN FERRARI   178
6  Max Verstappen NED RED BULL RACING TAG HEUER 148
7  Sergio Perez MEX FORCE INDIA MERCEDES 92
8  Esteban Ocon FRA FORCE INDIA MERCEDES 83
9 Carlos Sainz ESP RENAULT  54
10  Lance Stroll CAN WILLIAMS MERCEDES 40

2017 MARKALAR KLASMANI

1 MERCEDES  595
2 FERRARI  455
3 RED BULL RACING TAG HEUER 340
4 FORCE INDIA MERCEDES 175
5 WILLIAMS MERCEDES  76
6 TORO ROSSO  53
7 RENAULT  48
8 HAAS FERRARI  47
9 MCLAREN HONDA  24
10 SAUBER FERRARI  5
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MOTORSpORLARI / WRC

OgIER YİNE 
ŞaMPİYON

DÜNYA RALLİ ŞAMpİYONASI’NDA SEZON BİTİMİNE 
BİR YARIŞ KALA GALLER RALLİSİ’NDE KAZANAN 
EVANS OLURKEN, OgıER ŞAMPİYONLUğUNU İLAN ETTİ.
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FIA Dünya Ralli Şampiyona-
sı’nda 2017 sezonunun 12. 
yarışı olan Galler Rallisi’nde 
nefes kesen bir mücadele 
sonrasında kazanan Ford 

Fiesta ile yarışan Elfyn Evans oldu. 
Yarış boyunca tüm etaplarda başarı-
lı bir performans ortaya koyan Evans, 
son etapta da avantajını korumayı ba-
şarınca, Hyundai i20 ile yarışan Thierry 
Neuville’in 37.3 saniye önünde Galler 
Rallisi’ni tamamladı. 
Son günde arayı kapatmaya çalışan 
Neuville, Power Stage etabını da ka-
zandı ama bu çabası kazanmaya yet-
medi ve yarış sonucunda Ford Fiesta 

ile yarışan Sebastien Ogier üçüncü ola-
rak, şampiyonluğunu da ilan etti. Bu so-
nuçla 33 yaşındaki Fransız pilot, dokuz 
kez şampiyon olan Sebastien Loeb’in 
ardından tüm zamanların en iyi pilotları 
sıralamasında ikinci sıraya yerleşti.
Yarışı kazanan Galler doğumlu Evans 
ise kendi evinde ıslak ve çamurlu or-
man yollarıyla kaplı etaplarda 2000 yı-
lında Richard Burns’ün zaferinin ardın-
dan kazanan ilk pilot oldu.
Ogier ve Evans’ın bu başarısı takım-
ları M-Sport’u da yukarı taşıdı. Galler 
Rallisi’nin sona ermesiyle gözler 16-19 
Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 
Avustralya Rallisi’ne çevrildi. 

Ford Fiesta 
ile yarışan 
Sebastien Ogier 
üçüncü olarak, 
şampiyonluğu 
ilan etti.
Bu sonuçla 
33 yaşındaki 
Fransız pilot, 
dokuz kez 
şampiyon olan 
Sebastien 
Loeb’in 
ardından tüm 
zamanların 
en iyi pilotları 
sıralamasında 
ikinci sıraya 
yerleşti.



MOTORSpORLARI / MOTOGp

ŞaMPİYONLUK VaLENCIa’Ya KaLDI
MOTOGp’DE TAKVİMİN 17. YARIŞINI DUCATI SÜRÜCÜSÜ ANDREA DOVİZİOSO 
KAZANDI. ŞAMPİYONU BELİRLEYECEK YARIŞ VALENCIA’DA KOŞULACAK.
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ise dördüncü ilk tur sonunda dördüncü 
sıraya yerleşti. İlk turun kaybedenleri ise 
dördüncü sırada start alan ve 10. sıraya 
gerileyen Yamaha sürücüsü Valentino 
Rossi ve 15. sıraya kadar gerileyen Ma-
verick Vinales oldu.
Yarışın gerçek anlamda nefes kesen 
mücadelesi ise üçüncü turda Dovizioso 
ile Marquez’in yakınlaşmasıyla başladı 
ve peş peşe ataklar sonucunda Dovizi-
oso üçüncü sıraya yükselerek, Marqu-
ez’i geçmeyi başardı. Üçüncü tur sona 
ererken, Loris Baz ise kaygan zeminde 
düşerek, yarışa veda etti. 
Yarışta dengeler yedinci turda yeniden 

değişti ve liderliğe Zarco’yu geçen Jor-
ge Lorenzo yükseldi. Ataklarını sürdüren 
Dovizioso da bu turda Zarco’yu geçerek, 
ikinci sıraya kadar çıktı. Yarışın son dört 
turuna girilirken, Lorenzo’yu ataklarıyla 
bunaltan Dovizioso sonunda muradına 
erdi ve liderliği ele geçirmeyi başardı. Bu 
pozisyonunu uzun süre korumayı ba-
şaran Dovizioso kazanan isim olurken, 
Marquez ise dördüncü  sırada yarışı ta-
mamladı ve iki sürücü arasındaki puan 
farkı 21’e düştü. Bu sonuçla şampiyo-
nu belirlemek son yarışın yapılacağı Va-
lencia’ya kaldı. Yarışta ikinci Lorenzo, 
üçüncü ise Zarco oldu.

MOTORSpORLARI / MOTOGp

Andrea 
Dovizioso 
kazanan 
isim olurken, 
Marquez ise 
dördüncü  
sırada yarışı 
tamamladı 
ve iki sürücü 
arasındaki puan 
farkı 21’e düştü. 
Bu sonuçla 
şampiyonu 
belirlemek 
son yarışın 
yapılacağı 
Valencia’ya 
kaldı.

 Sürücüler Klasmanı
 1  Marc MARQUEZ Honda 282
 2  Andrea DOVIZIOSO Ducati 261
 3  Maverick VIÑALES Yamaha 226
 4  Valentino ROSSI Yamaha 197
 5  Dani PEDROSA Honda 185
 6  Johann ZARCO Yamaha 154
 7  Jorge LORENZO Ducati 137
 8  Danilo PETRUCCI Ducati 121
 9  Cal CRUTCHLOW Honda 104
 10  Jonas FOLGER Yamaha 84
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MotoGP’de 2017 se-
zonunun 17. yarışı 
Malezya’nın Sepang 
Pisti’nde gerçekleş-
ti. Toplam 19 turdan 

oluşan yarış büyük bir mücadeleye 
sahne olurken, son ana kadar yaşanan 
liderlik mücadelesi nefesleri kesti. 
Yoğun yağış nedeniyle ıslak zemin-
de geçen yarışa Honda sürücüsü Dani 
Pedrosa pol pozisyonda başladı. Startla 
birlikte yavaş kalan Pedrosa beşinci sı-
raya kadar düşerken, ilk viraj çıkışında 
liderlik Yamaha Tech 3 sürücüsü Johann 
Zarco’ya geçti. Bu virajda en iyi çıkışı ise 
Honda sürücüsü Marc Marquez yapar-
ken, yedinci sırada start aldığı müca-
delede kısa sürede üçüncü sıraya yük-
seldi. Başarılı bir çıkış yapan Dovizioso 

Yoğun yağış 
nedeniyle ıslak 
zeminde geçen 
yarışa Honda 
sürücüsü Dani 
Pedrosa pol 
pozisyonda 
başladı.



MOTORSpORLARI / RALLİ

MaRMaRİS’İN gaLİBİ
BALKAN RALLİ KUpASI’NIN FİNAL YARIŞI OLAN 
MARMARİS RALLİSİ’NDE ZORLU MÜCADELEDEN 
AVcIOĞLU - KORKMAZ İKİLİSİ ZAFERLE ÇIKTI. 
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Dünya Ralli 
Ş a m p i y o n a -
sı’nın provası 
niteliği taşıyan 
ve Avrupa Ral-

li Kupası kapsamındaki Bal-
kan Ralli Kupası’nın final ya-
rışı olan Marmaris Rallisi’nde, 
Toksport WRT adına Skoda 

Fabia R5 ile yarışan Orhan 
Avcıoğlu-Burçin Korkmaz iki-
lisi birinciliği kazanarak 2017 
Balkan Ralli Kupası’nın sahibi 
oldu.
Türkiye Otomobil Sporları Fe-
derasyonu (TOSFED) tarafın-
dan, Muğla Valiliği, Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi, Ula Be-

lediyesi, Marmaris Belediyesi 
ile Muğla Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğünün des-
tekleriyle düzenlenen organi-
zasyon, 2. gün yarışlarıyla ta-
mamlandı.
Genel klasmanda ikinci sırayı, 
yarışı ikinci sırada tamamla-
yan Skoda Fabia R5 ile ya-

rışan BC Vision Motorsport 
ekibinden Burak Çukuro-
va-Vedat Bostancı ikilisi elde 
etti. Ekip aynı zamanda topla-
dığı puanlarla, bitime bir yarış 
kala 2017 Türkiye Ralli Şam-
piyonluğu’nu ilan etti. Marma-
ris Rallisi’nde 3. sırayı, orga-
nizasyona Kuzey Kıbrıs Türk 

MOTORSpORLARI / RALLİ
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Cumhuriyeti’nden katılan ve 
Toksport WRT adına Skoda 
Fabia R5 ile yarışan Mustafa 
Bulutoğluları-Nebil Öneral çif-
ti aldı.
Yerli ve yabancı 41 otomo-
bil ve 82 sporcunun yarıştığı 
rallinin 2. gününde 7 etap ko-
şuldu. Sembolik startını cuma 
günü Gençlik ve Spor Bakanı 
Osman Aşkın Bak’ın verdi-
ği rallide, dereceye girenle-
re ödülleri, 19 Mayıs Gençlik 
Meydanı’ndaki törenle verildi.

Yarışın Kadınlar birincisi Ford 
Motorsport’tan Burcu Çetin-
kaya Bucak-Nehir Yılmaz ikili-
si olurken, ERT 2’de Neo Mo-
tosport’tan Mitsubishi Lancer 
EVO IX ile Adil Küçüksarı-Ke-
rim Tar, ERT3’te Castrol Ford 
Team’den Ford Fiesta R2T ile 
Buğra Banaz-Gürkal Mende-
res, ERT Gençler’de ise Ford 
Motosport’tan Ford Fiesta R2 
ile yarışan And Sunman-Ba-
har Sunman ikilisi ilk sırayı 
elde etti. 35 yaş üzeri klasik 

ralli otomobillerine açık his-
toric rally klasmanında ise 
Engin Kap-Başar Yavuz 1976 
model Ford Escort MKII ile 
genel klasman ve Kategori 2 
birinciliğini kazanırken, BMW 
1502 ile İbrahim Öztürk-Ser-
dar Canbek Kategori 1 birin-
ciliğini elde etti.
2017 Türkiye Ralli Şampiyo-
nası, 11-12 Kasım tarihlerinde 
Kocaeli’de gerçekleştirilecek 
olan Ford Otosan Rallisi ile 
sona erecek.

MOTORSpORLARI / RALLİ
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MOTORSpORLARI

FAS RALLİSİ’Nİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN LOEB - ELENA 
İKİLİSİ pEUGEOT 3008DKR İLE DAKAR RALLİSİ 
İÇİN HAZIRLIKLARI TAMAMLADI.

Peugeot 3008 
DKR pilotları Fas 
Rallisini başarılı 
bir şekilde bitirdi. 
Yarışı toplamda 

2.ve 10. sırada tamamlayan pi-
lotlar gelecek yılın Dakar Ralli-
si için hazırlıklarını tamamladı. 
Sebastien Loeb / Daniel Ele-
na, amortisörden kaynaklanan 

mekanik bir sorunla karşı kar-
şıya kalıncaya kadar yarışı lider 
olarak götürdüler. Carlos Sainz 
de aynı sorunu yaşadığından 
Peugeot Sport mühendisleri-
nin Ocak ayında Güney Ameri-
ka’da gerçekleşecek olan mü-
cadele öncesinde bu alanda 
geliştirme ve iyileştirme yap-
ması gerekiyor.

PEUgEOT 
2018 DaKaR RaLLİSİ
İÇİN HaZIR
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MOTORSpORLARI

7 DAKİKA GERİDE KALDILAR
Sebastien Loeb / Daniel Elena ikilisi bugün Peugeot 3008DKR ile güvenli bir şekilde bitiş çizgisine 
ulaştı. İkili iki kez patlayan lastiğe ve öndeki aracın toz bulutuna rağmen SS6’da en iyi üçüncü zamana 
imza attı. İkili, yarışı birincinin sadece 7 dakika gerisinde tamamladı. Yarış ortamından 6 aydan daha 
uzun bir süre uzak kalan Carlos Sainz / Lucas Cruz ikilisi de yarışı başarıyla tamamladı ve yarış ritmine 
geri dönmüş oldu. Son etabı 4. sırada tamamlayan ikili yarışı toplamda 10. sırada bitirdi.
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MOTORSpORLARI / BAjA TROIA TURKEY

BaJa TROIa 
TURKEY 

İSOFF’UN ORGANİZE ETTİğİ BAJA TROIA TURKEY, ÇANAKKALE’DE 
TRUVA ATI’NIN ÖNÜNDE START ALDI. 4 GÜN BOYUNCA 60 EKİp 808 KM’LİK 
PARKURDA NEFES NEFESE BİR YARIŞ ÇIKARDILAR. 
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Gündüz ard 
arda start 
alan motosik-
letler, ATV’ler, 
Ralli araçla-

rı ve Raid grupları, gece de 
projektörler altında ikili kalkış 
şeklinde hazırlanan Özel Se-
yirci Etabında mücadele etti-
ler. 4 günlük mücadelenin ar-
dından Ralli Genel Klasmanda 
Intercity / Ahmet Ünlü-Semih 
Noyan birinci gelirken, Moto-
siklet kategorisinde Ümit Sal-

kım birinci oldu. Raid Katego-
risinde birincilik kupasının sa-
hibi Utku Mestçi-Soner oldu.
Tanınmış Türk otomobil ve 
motosiklet yarışçıları yanı sıra 
İtalya, İsrail, Romanya, Yuna-
nistan, İngiltere ve Endonez-
ya’dan yarışçıların start aldığı 
organizasyon off-road disip-
lininde Türkiye’de koşulan 
ilk uluslararası formatta yarış 
olarak İstanbul Off Road Ku-
lübü tarafından Çanakkale’de 
organize edildi. Ralli Art’ın 7 

araçlık ekiple start aldığı yarış 
East EuropeanToutTerrain Se-
ries takviminde 5. ayak yarışı 
olarak koşuldu.
26 Ekim Perşembe gecesi 
projektörler altında start alan 
Prolog etabı ertesi günün start 
sıralamasını belirledi. 225 kapı 
numaralı Road Runner Team / 
Serdal Özer – Tamer Akdağ 
ekibi motor arızası yaşadıkları 
için yarıştan çekilmek zorun-
da kaldılar.
Yarışın en zorlu etaplarının yer 

aldığı 27 Ekim Cuma günü 
koşulan ILION, HOMEROS 
ve IDA Etapları, şiddetli fırtı-
na ve yağmur nedeni ile iyice 
zorlaşan parkurda yarışçıla-
ra zor anlar yaşattı.  28 Ekim 
Cumartesi günü DARDANOS, 
PARİS, İSOFF ve PRİAMOS 
etapları yoğun yağmur altında 
koşuldu. Yarışmacı ekipler-
den bir kısmı çamur nedeni ile 
kayganlaşan parkurda yoldan 
çıktılar. 29 Ekim Pazar günü 
WILUSA, SKAMANDROS ve 

BARIŞ Etapları ile yarış ta-
mamlandı. 
Tüm ekipler, etap içinde hasar 
gören araçlarını gün sonun-
da toplamaya çalışıp ertesi 
gün yarışa hazırlanmak için 
uğraş verirken, off road da-
yanışması ön plana çıktı. Türk 
yarışçılar ve görevliler, sorun 
yaşayan yabancı ekiplere her 
türlü desteği verdiler. İlk kez 
Türkiye’de bu tarz bir yarışa 
katıldıklarını belirten yabancı 
yarışçılar hem parkurların ya-

pısından ve etap seçiminden 
çok memnun kaldıklarını ve 
çok zevkli bir yarış yaşadıkla-
rını dile getirdiler.
Servis alanında POWER FM 
ve REDBULL çeşitli etkinlik-
ler, simülasyon kamyonu ve 
müzik yayını ile yarış izlemeye 
gelen seyircilere ve yarışçılara 
renkli bir ortam sağladılar.
Cuma günü koşulan ILION, 
HOMEROS ve IDA Etapla-
rı, şiddetli fırtına ve yağmur 
nedeni ile iyice zorlaşan par-
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kurda yarışçılara zorlu anlar 
yaşattı. 215 numaralı CANAM 
ile yarışan Arman Özdemir – 
Leon Benzesin ekibi ile, 227 
numaralı Mitsubishi Pajero ile 
yarışan Kemal Sarıgül - Ha-
kan Bulu ekipleri, parkurda 
kayarak yaklaşık 20 metrelik 
bir yamaçtan aşağı uçtular. 
Kendi imkanları ile kurtulan 
227 kapı nolu ekip yola de-
vam etti. 215 nolu araç etap 
bitiminde kurtarılarak servis 
alanına getirildi. 

road’culardan geldi. Çanak-
kale’de gece açtırılan bir atöl-
ye ile camı hazırlanıp takılan 
ekip ertesi gün yarışa devam 
etme şansı yakaladı.
Çanakkale’de yapılan BajaT-
roiaTurkey motosiklet sınıfın-
da bir birinden çekişmeli ya-
rışlara sahne oldu. M1, M2 ve 
Atv sınıflarında sporcular hem 
etaplarda zorluklara hem de 
birbirileri ile zamana karşı mü-
cadele ettiler. Uzun parkurlar-
da iddialı pilotların yakıt soru-

RALLİART Takımı içinde 202 
numaralı Mitsubishi ile yer 
alan Can Tahincioğlu – Baha-
dır Gücenmez, 22 nolu Salih 
Çarpışantürk – Hilal Köksal, 
224 nolu Suzuki G. Vitara ile 
yarışan İlayda Hancı – Batu-
han Korkut, 226 nolu TEAM 
OFF ROAD Kubilay Mert – 
Cenk Yurdakul motor arıza-
sı yaşayarak etaplarda kalan 
ekipler oldular. Raid Grubun-
da yarışan tek kadın ekip, Kız 
Gibi Off Road / Suzan Yelman 

nuyla finişi zorlanarak görme-
leri diğer sporcuları sınıflarında 
üst sıralara taşıdı. M1 sınıfında 
Ümit Salkım (STMOK-Yama-
ha), M2 sınıfında Fahrettin Al-
tınkök (UMOK-Sherco) ve ATV 
sınıfında da Emre Muharrem 
Sağlam (SMYRNA-Canam) 
yarışı ön sıralarda götürdüler.  
Orman etapların geçildiği ilk 
gün ülkemizi Dakar’da temsil 
eden Şakir Şenkalaycı (AV-
MK-KTM), Türkiye Enduro 
Şampiyonu Fırat Şahin (AV-
MK-Husqvarna) ve Türkiye 
Motokros İkincisi Hüseyin 
Neziroğlu (YMK-KTM) yakıt 
sorunu yaşarken, Türkiye ATV 

– Handegül Turunç ve ON7 
ekibi Caner Algönül - Esra Öz-
kök Algönül, araçlarındaki arı-
zadan ötürü etaplarda sorun 
yaşadılar. 229 nolu Granma 
Team / Benan Engin – Tamer 
Kızıltan Mitsubishi Pajerola-
rındaki arıza nedeni ile etabı 
tamamlayamadılar. Gece ko-
şulan SuperStage etabında 
İsrail’li yarış ekibi Pointer I Go 
Team / Raz Heyman – Hillel 
Segal takla attı. Ön camı par-
çalanan araca destek Türk off 

Şampiyonu Ziya Güler’de na-
vigasyon problemi ile karşı 
karşıya kaldı. 27 motosikletçi 
ile birlikte BajaTroiaTurkey’de 
start alan kadın sporcu Gök-
çen Kabaş (BAMOS-Sherco), 
zorlu özel etapları başarıyla 
geçerek M1 sınıfında 6. Sıraya 
kadar tırmandı.
4 günlük BAJA TROIA TUR-
KEY sonunda Çanakkale mey-
danında kurulan podyumda 
kupalarını alan yarışçılar hemen 
ardından fener alayı ve havai fi-
şek gösterileri ile coşkulu bir 
Cumhuriyet Bayramı kutlaması 
da gerçekleştirmiş oldular.
Ralli Araçlarında Intercity Takımı 
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MOTORSpORLARI / BAjA TROIA TURKEY

RALLİ Araçları Genel Klasman
1  209 Intercity / Ahmet Ünlü-Semih Noyan TUR TH.2 Nissan Navara 
2  201 Ralliart / Gal Shacham-Ofir Nimrod ISR T1.1 Mitsubishi L200
3  205 Ralliart / Andrea Schiumarini-Ofir Nimrod ITA SSV Yamaha Quaddy 

RAİD Araçları Genel Klasman
1 301  Utku Mestçi-Soner Birol  TUR  Suzuki Jimny
2 303  Suzan Yelman-Handegül Turunç  TUR  Suzuki Jimny
3 302  Fatih Erkul – Abdüllatif Aydın  TUR  Toyota Hi Lux

Motosiklet ve ATV Genel Klasman
1 1 Ümit Salkım TUR M1
2 14 Murat Yazıcı TUR M1
3 17 Zacharia Millward IDN M1

adına Nissan Navara ile yarışan 
Ahmet Ünlü – Semih Noyan 
Genel Klasman 1.’lik kupası-
nı kaldırırken, ikinci ve üçüncü 
sırada Ralliart Takımı adına ya-
rışan ekipler yer aldı. İkinci İtal-
yan ekip Mitsubishi L200’leri ile 
Gal Shacham-Ofir Nimrod ve 
üçüncü İsrail’lli ekip Mitsubishi 
Pajero ile  yarışan Andrea Schi-
umarini-Ofir Nimrod oldu.
Motosiklet Kategorisinde 
Ümit Salkım birinci gelirken, 
ikinci yine bir Türk yarışçı, 
Murat Yazıcı ve üçüncü En-

Ödül töreninde her ülkeden 
katılan sporcuların Genel 
Klasmanda en üst sırada yer 
alanlarına Ülke Kupaları veri-
lirken, Kadınlar Klasmanında 
ekiplerin klasmandaki yerle-
rine göre, 1.lik kupasını Sibel 
Dağlı, ikincilik kupasını İlayda 
Hancı, üçüncülük kupasını da 
Suzan Yelman-Handegül Tu-
runç ekibi aldılar. 
Renkli görüntülere sahne olan 
yarışın sonunda ekipler gele-
cek sene yine BAJA TROIA 
TURKEY’de buluşmak sözü 
ile ayrıldılar.

donezya’lı yarışçı Zacharia 
Millward oldu.
Raid Kategorisinde İSOFF 
Cousins adı ile yarışan Utku 
Mestçi-Soner Birol Suzu-
ki Jimny araçları ile birincilik 
kupalarını alırken, ikinci, ya-

rışın tek kadın ekibi Kız Gibi 
Off Road adı ile yarışan Su-
zan Yelman-Handegül Turunç 
oldu. Ekip, kupalarını yeni 
doğum yapan Handegül Tu-
runç’un bebeğine hediye etti. 
3. ‘lük kupası 302 nolu Toyota 
Hilux ile yarışan Fatih Erkul – 
Abdüllatif Aydın ekibinin oldu. 
Ekip aynı zamanda etap için-
de dik bir yamaçtan yuvarla-
nan bir yarış aracını kurtarma 
konusundaki gayretinden ötü-
rü Centilmenlik Kupasına layık 
görüldü.
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İLGİYLE OKUDUĞUNUZ İÇİN 
TEŞEKKÜR EDERİZ

EKİM 2017 TARİHLİ 87. SAYIMIZ 81 BİN 483 KEZ 
İNDİRİLMİŞTİR

http://www.carmedya.com
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