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Sevgili Carmedya okurları,

Yine dopdolu bir dergiyle karşınızdayız. Tam 5 sürüş izlenimi 
ve iki farklı karşılaştırmanın yanında, iki farklı dosya, güncel 
haberler, dört ayrı lansman ve motorsporları haberlerimizle 
Aralık ayının ilk gününde sizler buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. 

Geçen ay yazdığım gibi; artık giderek daha kurumsal bir yapıya 
kavuşan yayınımız, sosyal medya ve özellikle YouTube kanalında 
ivme kazanmış durumda. Carmedya ile ilgili kurumsallaşma 
sürecini de tamamlamak üzereyiz. Artık Carmedya’ya abone 
olarak her hafta sizlere ulaşacak newsletterlar ile kaçırdığınız 
haberleri okuyabilirsiniz. 

Bu arada çok yakında Medicon Grup çatısı altında iki farklı yayın 
daha dijital platformda yayın hayatına başlayacak. Giderek 
genişleyen ailemizde şimdilik bu yayınların ismini sürpriz olarak 
bırakıyor, sadece yayınların kadın ve erkek lifestyle temalı 
olacağını paylaşıyorum.

Yine network tarafımızda da yeni ve güçlü yayınlarla ağımızı 
genişletiyoruz. Bizi her platformda takip etmeye devam edin.  

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

Kurallar olarak bazı durumlarda absürt durumlarla karşılaşıyoruz. Türkiye’de birçok şeye alıştık. Saçma durumlar 
artık bize normal geliyor. 

“Hangi konudan bahsediyor?” bu diyebilirsiniz. Geçtiğimiz haftalarda cam filmleri ile ilgili kanunlar, borsa gibi 
değişim yaşadı. Uzun itirazlar sonucunda yasal olan cam filmi daha sonra bir anda yasaklandı. Hatta bunun için 
cezalar kesildi. Ceza yemeyen bireyler, filmleri söktürmek için ceza kadar para verdiler. Hatta merciler yasaklamakla 
da yetinmeyip, araç muayene uygulamasında da “Cam Filmi” başlığını “Hafif Kusur”dan “Ağır Kusur”a çevirdi. 
Kısacası cam filmini söktürmek birçok kullanıcı için zorunlu hale geldi. 

Uygulamadan şikayet eden kişi sayısı ayyuka çıkınca, hükümet geri adım atarak kararı değiştirdi. Bu durum sizce 
saçma değil mi? Bir ben mi şaşırıyorum bu kadar değişimin kısa sürede olmasına? Yoksa bu kadar mı alıştırdılar bizi 
itiraz etmemeye? Tamam kanun değişti ve cam filmi uygulaması yasak olmaktan çıktı. Ceza alan otomobil sürücüleri 
bu değişim sonrası ödedikleri ücretleri geri almak istediler. “Olmaz o bi kere kesildi” cevabını aldılar. Bir saçmalık 
daha....

Dahasını anlatayım mı? 

Geçenlerde Trafik Sigortası konusunda poliçemin bitiş tarihine yakın eski acentamı aradım. Geçen yıl ödediğim 
meblağ akıllara zarar bir fiyattı. “Bu yıl bana bir kıyak olacak mı?” diye sordum. “Kanun gereği tavan ve taban 
fiyatlar belli zaten” dediler. Bu yıl ödeyeceğim fiyat geçen yıl ödediğim meblağın yarısından biraz fazla. “Geçen 
sene daha fazla ödedim. Neden böyle?” diye sordum. “Kanun o zaman öyleydi beyfendi” diye cevap aldım. Kanun 
mu? Arkadaşım bırakın bu işleri! Siz bırakın cam filmiyle,  sigorta ile uğraşmayı. Köfteci arabası gibi duman ata ata 
giden halk otobüsleri ve araçları kontrol edin! Emniyet şeridini otoban gibi kullananlara ceza kesin. Yasak olmasına 
rağmen çakar kullanan araçları denetleyin. 

Kazasız sürüşler dileğiyle...
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Alper Güler
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BMW’DEN  i8  ROADS TER  SÜRPR İZ İ

Alfa Romeo 30 yıl aradan sonra Formula1 yarışına geri dönüyor. 
Alfa Romeo, Sauber F1 ekibi ile ileri ki yılları da kapsayan bir ortaklık 
imzalıyor.

Emporio Armani, geliştirdiği akıllı saat modelleriyle hem modayı ya-
kından takip edenlerin hem de saatseverlerin yeni vazgeçilmezi olan 
giyilebilir teknolojiyi sunuyor.

ALFA ROMEO FORMULA 1’E DÖNÜYOREMPERIO ARMANI’DEN AKILLI SAATLER

BMW tarafından satışa sunulduğu gün-
den bu yana büyük ilgi gören i8, 2+2 
koltuklu versiyonuyla yollara çıkmış-
tı. Modelin gördüğü ilgi üzerine aileyi 

genişletme kararı alan marka yönetimi 
şimdi de üzeri açılabilen i8 Roadster 
ile tüm dikkatleri üzerine çekti. 
Los Angeles Otomobil Fuarı’nda dün-

ya tanıtımı yapılacak araç için Ocak 
ayından itibaren siparişler alınmaya 
başlanacak. İki koltuklu, kumaş ta-
vanlı ve elektrik teknolojisine sahip 

otomobilin tavanı 60 km/s hıza ka-
dar 16 saniyede açılıp kapanabiliyor. 
Araç kardeşiyle aynı motor teknoloji-
sine ve altyapıya sahip. 
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2017 Temmuz ayında Cape 
Town’da dünya lansmanı 
gerçekleştirilen Mercedes-
Benz X-Class, Aralık’ın 
ayında Türkiye pazarı-
na giriş yaptı. Merkezinde 

Mercedes-Benz yıldızı bulu-
nan çift çıtalı heybetli ön ız-
garası, aracın güçlü duruşu-
nu destekleyen uzun motor 
kaputu ve LED teknolojisi 
seçeneğine sahip çarpıcı far 

tasarımıyla X-Class dikkat 
çekici bir tasarıma sahip. 
Mercedes-Benz, X-Class’ı X 
220 d (163 BG) ve X 250 d 
(190 BG) olmak üzere iki fark-
lı motor alternatifi ile sunar-

ken, 2018 yılı ortasında ürün 
gamına V6 dizel (258 BG) mo-
tor seçeneğini de ekleyecek. 
X-Class, tüm zeminler için 
dört tekerlekli çekiş sistemi 
sunuyor. 

Petrol Ofisi, elektrikli otomobiller için geliştirdiği şarj ünite-
lerinden oluşan e-POwer’lar ile geleceğin dünyasında yeri-
ni almak için çalışmaları hızlandırdı. Petrol Ofisi, geliştirdiği 
şarj ünitelerini, şehirlerarası karayollarındaki istasyonların-
da açıyor.
e-POwer’lar, Petrol Ofisi istasyonlarında ayrı bir bölüm 
altında hizmet veriyorlar. Bu kapsamda hizmet verecek 
e-POwer’lardan ilki, Gebze’de açıldı. Osmangazi Köprüsü 
girişinde yer alan dinlenme tesislerindeki istasyonunda 
gerçekleştirilen açılış törenine, Petrol Ofisi CEO’su Selim 
Şiper’in yanı sıra Petrol Ofisi yönetimi de katıldı.
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MERCEDES-BENZ X-CLASS TÜRKİYE’DE!

PO’DAN ELEKTRİKLİ ARAÇLARA HİZMET!

... KISA KISA ... KISA KISA ... KISA KISA ...
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Shell, Avrupa’nın önde gelen petrol şirketlerinden Ionity ile 
dört otomobil üreticisi anlaştı. Anlaşmaya göre proje, toplam 
10 Avrupa ülkesinde şarj istasyonlarının kurulmasını kapsı-
yor.  Petrol endüstrisi, temiz enerjiye duyulan ihtiyaçtan do-
layı benzin ve dizelin hakimiyeti ile tarihindeki kritik bir aşa-
madan geçiyor. Bu ayın başlarında Ionity, 2020 yılına kadar 
EV’ler için 400 hızlı şarj istasyonunun Avrupa ağını kurmayı 
planladığını açıkladı.
Fransa, İngiltere ve Çin’i de içine alan pazarlar, önümüzdeki 
10 yıl içinde fosil yakıtla çalışan otomobillerin satışını dur-
durmayı planlıyor. Büyük enerji şirketleri ise buna uyum sağ-
lamaya çalışıyor. 

SHELL ŞARJ İSTASYONU AĞI GENİŞLEYECEK

... KISA KISA ... KISA KISA ... KISA KISA ...
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YENİ PEUGEOT 308’İN FİYATI BELLİ OLDU
Peugeot’un 308 modeli yeni-
lendi. Yenilenen Peugeot 308, 
markanın yeni ön tasarımını 
yansıtan ve ‘Aslan’ logosuna 
ev sahipliği yapan dikey ko-
numlu ön ızgara ve tüm do-
nanım seviyelerinde sunulan 
LED gündüz farları ile öne çı-

kıyor. Araç, iç mekanda ödüllü 
Peugeot i-Cockpit tasarımına 
sahip. 308’in motor kaputu-
nun altında motor gamı görev 
yapıyor.
1.6L BlueHDi dizel motor ve 
1.2L PureTech Turbo benzinli 
motor ile kombine edilen EAT6 

tam otomatik şanzıman seçe-
neklerini bulunduruyor. Yeni 
Peugeot 308 hem hatchback, 
hem de station wagon gövde-
sinde barındıran Access, Ac-
tive, Allure ve GT Line olmak 
üzere ilk etapta dört farklı se-
viyesini sunuyor.

Yeni Peugeot 3008 ve 5008 
SUV modellerinde de kul-
lanılan tüm gelişmiş sürücü 
destek sistemlerine sahip 
Yeni Peugeot 308, 91 bin 
600 TL’den başlayan fiyatlar-
la Kasım ayı itibariyle Türkiye 
pazarına sunuluyor.



Volkswagen Ticari Araç’ın sınıfının modeli Caddy’nin, Allt-
rack versiyonu Türkiye’de satışa sunulacak. Krom ızgarası, 
özel tasarım koltukları, mat gümüş renk yan aynaları, gü-
müş renk tavan rayları, iç tasarımda kullanılan krom kapla-
ma detaylarına sahip. 
Yeni Caddy Alltrack üç krom şeritli ön ızgara ve ızgara üze-
rinde yer alan Alltrack logosu ön kısımda yer alıyor. Üfleç-
ler, ışık ayarı, el freni gibi kontrol düğmeleri, orta konsol 
yükseklik ve konum ayarı, yükseklik ayarlı ön yolcu koltu-
ğu, ön yolcu koltuğu altında saklama gözü gibi özellikler 
bulunuyor.
2.0 TDI 102 PS motorla satışa sunulan Yeni Caddy Alltrack, 
94 bin 270 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

YENİ VW CADDY ALLTRACK SATIŞA SUNULDU

... KISA KISA ... KISA KISA ... KISA KISA ...
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AUDI’DEN ELEKTRİKLİ SUV ATAĞI
Audi, Almanya’nın Ingolstadt 
kentindeki iki adet tamamen 
elektriklie çalışan  otomobil 
üretecek. Haberin duyulmasıya 
tüm dikkatler marka üzerinde 
toplandı. 
Audi, gelecek yıldan başlaya-
rak Belçika, Brüksel’de e-tron 

SUV üretmeye kararı vermişti. 
Hemen ardından  Almanya’da 
elektrikli otomobil projelerini 
hızlandırmak için düğmeye ba-
sıldı. Üretilecek modelleri 2019 
yılında E-tron Sportback takip 
edecek. E-tron Sportback, üre-
tileceği duyurulan Jaguar I-Pa-

ce ve Tesla Model X’e rakip 
olacak. Audi, SUV segmen-
tindeki iki yeni elektrikli mode-
linin üretimi için görüşmeleri 
tamamladı ve 2021’de Ingols-
tadt’ta üretime geçileceğini 
duyurdu. Şimdilik modeller 
hakkında daha fazla ayrıntı 

paylaşılmadı.
Ingolstadt’ın çalışma ekibinin 
şefi Peter Mosch, yaptığı açık-
lamada, “İki yeni tamamen 
elektrikli SUV’un üretimi, gü-
venli bir gelecek için kilomet-
re taşı” dedi. Audi, 2025 yılına 
kadar 20 adet elektrikli model 
çıkarmayı planlıyor. Bu otomo-
billerin 10’undan fazlası tama-
men elektrikli olacak.
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Subaru, üç sıra koltuklu yeni 
aracı ile pazara merhaba di-
yor. Rakiplerinin birçoğuy-
la daha doğrudan rekabete 
girmeye hazırlanana mar-
ka,iddialı geliyor.
Araç tüm tekerleklerden 
çekiş sistemi, standart ta-
van rayları, 8.7 inçlik bir 

yerden yükseklik ve geniş 
bagaj hacmi ile geliyor. As-
cent’ın küçük kardeşleri ka-
dar bu modelinde işlevsel 
olması bekleniyor. Ascent, 
o zamanki XV Crosstrek’in 
kullanıma sunulmasından 
bu yana önemli değişimler 
geçirerek gündeme gelmiş. 

Ayrıca, tamamen yeni bir 
güç ünitesi ile modelin gel-
mesi bekleniyor. Bu ünitenin 
2.4 litrelik 260 hp gücünde 
olması ihtimali yüksek. 
Model markanın modiler 
platformu üzerinde yükse-
lecek. 7 veya 8 kişilik seçe-
nekleri olan otomobil, 4 farklı 

donanım ile gelecek. 
Mevcut modelde markada 
yaygın olan EyeSight güven-
lik sistemi yer alıyor. Bu sis-
tem tüm donanımlarda stan-
dart.
Ayrıca, Android Auto ve 
Apple CarPlay uygulamaları-
nı içeren bir ekran sunulmuş. 
Baz donanımda 6.5 inç olan 
bu ekran üst pakette 8 inç 
olarak geliyor. 

Yeni Jeep Wrangler yükseltilmiş süspansiyonları, yeni yan 
basamak sistemi ve çerçeve şasi sistemiyle karşımızda.
Model, FCA’dan tanıdığımız 3.6 litrelik V6 ile geliyor. Bu 
motor 285 hp güç üretiyor. Modelde sunulan en büyük de-
ğişim ise yeni 2.0 litrelik ünite. dört silindirli bu makine, 268 
hp güç üretecek.  Bu motor iki veya dört tekerden çekiş 
sistemiyle sunulacak. 2018 Jeep Wrangler sabit ve açılabi-
lir tavan seçeneklerine sahip. Araç Sport, Sport S ve Rubi-
con donanım seçenekleriyle geliyor. Ayrıca iki ve dört kapılı 
karoser seçenekleri de araçta sunuluyor. 33 inçlik off-road 
lastikler, Anti-roll barlar ve güçlendirilmiş çamurluklar mo-
deli iddialı gösteriyor.
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SUBARU’DAN YEPYENİ SUV: ASCENT
YENİ JEEP WRANGLER TANITILDI

... KISA KISA ... KISA KISA ... KISA KISA ...
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Renault Grubu, yol üzerindeki engellerden kaçınabilen bir 
otonom kontrol sistemi geliştirdi. Renault İnovasyon Labo-
ratuvarı’nda hayata geçirilen projeye, alanında en başarılı 
olan test sürücüleri ilham kaynağı ve referans oldular.
Sistem, Renault’nun sürüş destek sistemlerini (ADAS) des-
tekleyerek, otonom sürüş için de önemli bir adım olarak 
öne çıkıyor. Renault Grubu tarafından yapılan açıklamada; 
markanın bu teknoloji ile geniş kitlelere seri üretim “Mind 
off” teknolojisini sunan ve sürücüsüz otonom araçları kul-
lanan ilk markalardan biri olmayı hedeflediğinin altı çizildi.
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... KISA KISA ... KISA KISA ... KISA KISA ...

RENAULT’DAN OTONOM ENGEL TANIMA SİSTEMİ

Audi, Ineratec GmbH ve 
Energiedienst Holding AG 
işbirliğiyle, Almanya’nın La-
ufenburg kentinde, e-dizel 
üretiminde hizmet verecek 
yeni bir pilot tesis kurmayı 
planlıyor. Yakıt ilk kez, yeni-
lenebilir bir şekilde su ener-
jisi kullanılarak üretilecek. 

Planlanan tesisin yılda yak-
laşık 400 bin litre üretim ka-
pasitesine sahip olacak.
Audi e-dizel, içten yanmalı 
motorları neredeyse tama-
men Karbondioksit-nötr bir 
şekilde çalıştırma potansi-
yeline sahip. E-dizel, enerjiyi 
sıvıya dönüştüren tesisin ar-

tan su gücünü sentetik yakıt 
haline getirmesiyle üretili-
yor. Hidroelektrik güç sant-
ralinde üretilen enerji, suyu 
elektroliz yoluyla hidrojen ve 
oksijene ayırmak için kulla-
nılıyor. Sonraki adımda hid-
rojen, yenilikçi ve son dere-
ce kompakt bir mikro işleme 

teknolojisinden yararlanarak, 
Karbondioksit ile tepkime-
ye sokuluyor. Karbondioksit 
atmosferden elde edilebildi-
ği gibi biyolojik kökenli atık 
gazlardan da üretilebiliyor. 
Tepkime sonucunda ortaya 
uzun zincirli hidrokarbon bi-
leşikleri çıkıyor. Son aşama-
da ise bu bileşikler son ürün 
olan Audi e-dizele dönüştü-
rülüyor.

AUDI ARTIK ÇEVRE DOSTU E-YAKIT GELİŞTİRECEK
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CITROEN C3’E 
BÜYÜK KARDEŞ GELDİ C3HIZLA BÜYÜYEN SUV PAZARINDAN PAY ALMAK İSTEYEN CITROEN’İN 
C3 AIRCROSS MODELİNİ BODRUM YOLLARINDA İNCELEDİK.

YAZI: ÖNDER CANÖZER & FOTOĞRAFLAR: CITROEN
Mekan: BODRUM

Fransız otomobil üreticisi Citroen’in 
C3 modeli üzerine geliştirilen C3 
Aircross Türkiye’de satışa sunul-
du. Markayı B-SUV sınıfında temsil 
eden C3 Aircross ile Bodrum yolla-

rında kısa ama keyifli bir güzergahta aracı ince-
leme fırsatı buldum.
2013 ile 2016 yılları arasında özellikle ülkemizde 
üç kat büyüyen SUV pazarından daha fazla pay 
almak isteyen Citroen, tüm markalar gibi bu ala-
na yönelik yeni model hazırlıkları içindeydi. Bu 
çalışmaların ürünü olarak C3 temeli üzerine yük-
selen C3 Aircross, markanın B-SUV sınıfındaki 
boşluğunu dolduracak.
Yeni bir dönemin ilk ürünü olarak tanıtılan C3 
Aircross ile birlikte marka bugüne kadar Creati-
ve Technologie sloganını kullanıcı odaklı marka 
olma anlayışından yola çıkarak Inspired By You 
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AIRCROSS
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sloganıyla değiştirdi. C3 Aircross’u C5 Aircross ve 
yakın bir tarihte tanıtılacak yeni C4 Cactus izleye-
cek.
Tasarım
4,15 m uzunluğa, 1.76 m genişliğe ve 1.64 m yük-
sekliğe sahip C3 Aircross, yüksek ve küt burun ya-
pısının yanında kişiselleştirilebilen gövde renkleriyle 
de eğlenceli bir görünüme sahip. Aracın yüksekliği 
C3’ten 20 mm. daha fazla. Otomobilin tavan çıtala-
rında ve C sütunundaki camlarında kullanılan özel 
renklendirmeler güçlü bir grafik tasarım sunuyor. 
Bu arada C sütunu demişken, arka kelebek camla-
rının polikarbon olduğunu belirtelim.
Yeni C3 Aircross’un ön tasarımında, iki kademeli 
aydınlatma grubundan oluşan Citroen DNA’sı ola-
rak adlandırılan karakteristik görünüm sunuluyor. 
Üst bölümde LED gündüz farları mevcut. İkili krom 
şerit üzerinden ambleme bağlanan bu farlarla ara-
cın genişliğine dikkat çekiliyor. Ana farlar orta kısım-
da bulunuyor. Sis farları da renkli bir çerçeve içinde 
en alt bölümde yer alıyor. Tamponun en ucunda, 
alt bölüme doğru bulunan koruyucu parça, Yeni C3 
Aircross’un SUV etkisini güçlendiriyor.
Arka bölüm, C3 Aircross’un güçlü omuzlarını, geniş-
liğini ve güçlü kişiliğini ön plana çıkarıyor. 3D efektli 
arka farlar aracın C3 ve C-Aircross Concept’in aile 
bağlarına dikkat çekiyor. Aracı daha eğlenceli gös-
termek için renk rötuşlarını pek çok noktada kişisel-

Mehmet Emre Doğueri
Baylas Otomotiv A.Ş. Genel Müdürü
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leştirmek mümkün. Bu parçalar, tavan rayla-
rı, C sütunundaki kelebek camları, yan ayna 
kapakları, ön far çerçevesi veya jant göbek-
leri olarak sıralanabilir. Yeni C3 Aircross’ta 
8 ana gövde rengi, 4 tavan rengi ve 4 renk 
paketi ile kombinasyon sayısı 85’i buluyor.  
Jant seçenekleri ise 16 veya 17 inç olarak 
tercih edilebilecek.
İç Mekan
Citroen C3 Aircross iç mekan ve ön pa-
nel tasarımı C3 ile büyük benzerlik taşıyor.  
İç mekanda C4 Cactus ile hayatımıza giren 

entegre ConnectedCam standart ve opsi-
yon donanımda bulunmuyor. Aynı şekilde 
araçların yanlarında Airbump da yer almıyor. 
Uzunluğu bir metreye yaklaşan uzunluğa 
sahip panoramik cam tavan ve geniş açılan 
sunroof iç mekana aydınlık ve ferah bir ortam 
sağlıyor. 2.60 metrelik dingil mesafesi saye-
sinde önde ve arkada diz mesafesi yeterli. 
Arka koltuklar ileriye ve geriye doğru kaydı-
rılabiliyor. Standart konumda 410 litre bagaj 
hacmi sunan otomobilde arka koltuklar öne 
çekildiğinde bu hacim 520 litreye kadar çıkı-

ve artık daha fazla modelde kullanılan kana-
pe tasarımlı kumaş koltuklar dikkat çekiyor. 
Citroën Advanced Comfort program dahi-
linde geliştirilen yeni nesil Citroen’lerde üre-
timin pek çok noktasında özel geliştirmeler 
yapılmış. Yeni nesil Citroen modelleri, yatak 
teknolojisinden esinlenilen özel dolgu mal-
zemeli koltuklar, ekstra darbe absorbe etme 
özelliğine sahip Hidrolik ve Kademeli Süs-
pansiyon Sistemi ve yeni yapısal gövde bağ-
lantıları ile yüzde 20 daha sağlam. Bu arada 
C3’ten farklı olarak C3 Aircross’da ön cama 

yor. Yeni C3 Aircross’un iç mekanında 5 ayrı 
kişiselleştirme paketi sunuluyor. Standart 
ambiyans seçeneği, Mika Gri kumaş koltuk 
döşemeleri, beyaz havalandırma çevçeveleri 
ve dokulu gri gösterge paneli ile son derece 
sade bir yapıda. Metropolitan Gri ambiyans 
seçeneğinde, kabin hacminin ön plana çı-
kartıldığı; gösterge panelinde bulunan parlak 
renkler ve sıcak kumaşlar, kırmızı havalan-
dırma çerçeveleri ile kombine ediliyor. Urban 
Kırmızı ambiyans seçeneğinde, 3D koyu Gri 
kumaş koltuklar kırmızı renkli havalandırma 

Tamponun 
en ucunda, 
alt bölüme 
doğru bulunan 
koruyucu parça, 
Yeni C3 
Aircross’un 
SUV etkisini 
güçlendiriyor.

Citroen C3 
Aircross, 
Türkiye’de 
Live, Feel ve 
Shine donanım 
seçenekleriyle 
satışa sunuluyor.
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çerçeveleri ve dikişler ile harmanlanırken 
kokpit de Corinthe-TEP ile kaplı. Hype Mist-
ral ambiyans seçeneğinde, siyah damarlı 
deri ve kaz ayağı desenli kumaş kombinas-
yonu, Corinthe-TEP kaplamalı gösterge pa-
neli ve saten krom havalandırma çerçeveleri 
ile tamamlanarak kalite hissine vurgu yapılı-
yor. Hype Colorado ambiyans seçeneğinde 
yumuşak dolgu malzemeli yarı deri koltuklar, 
iki renkli direksiyon simidi ve gösterge pa-
nelindeki özel Colorado renkli döşemeler ile 
zenginleştiriliyor.
Donanım
Citroen C3 Aircross, Türkiye’de Live, Feel ve 
Shine donanım seçenekleriyle satışa sunulu-
yor. Giriş seviyesi olan Live donanım seviye-
sinde standart olarak, sürücü ve yolcu hava 
yastıkları, ön, yan ve perde hava yastıkları, 
ESP, yokuş kalkış desteği, lastik basınç sen-
sörü, halojen gündüz sürüş farları, yükseklik 
ve derinlik ayarlı direksiyon, yükseklik ayarlı 
sürücü koltuğu, otomatik yanan farlar, önde 
12v priz, elektrikli ön ve arka camlar, ısıtma-
lı ve elektrikli katlanır yan aynalar, 2/3 – 1/3 
katlanabilir arka koltuklar, 16 inç jant kapa-
ğı, SUV görünümçamurluk üstü koruyucu ve 
gövde altı çıtası, gövde renginde kapı kolları, 
3D görünümlü arka stoplar, kumaş döşeme, 
manuel klima, radyo bluetooth telefon kiti (4 
hoparlör) ve yedek lastik bulunuyor.
Feel donanım paketinde Live paket donaıma 
ek olarak, otomatik klima, yağmur sensörü + 

İç MEKAN VE ÖN PANEL TASARIMI C3 İLE BÜYÜK BENZERLİK TAŞIYOR.



elektrokromiç dikiz aynası, 7 inç dokunmatik 
tablet + mirror screen, der, direksiyon simidi 
ve direksiyondan kumanda, arkada 12V priz, 
16 inç alaşımlı jantlar, LED gündüz sürüş far-
ları, renk paketi, arka park sensörü, ön sis 
farları ve gri ön ve arka tampon alt çıtası yer 
alıyor. En üst donanım paketi olan Shine’da 
ise ek olarak, 2/3 – 1/3 kayan koltuklar, Cit-
roen Connect Navşgasyon, 17 inç alaşımlı 
jantlar ve ön kol dayama bulunuyor. Opsiyon 
olarak Feel ve Shine donanımda Grip Kontrol 
– M+S tipi lastikler, açılır panoramik sunroof 
ve ambiyans döşeme ve ön kol dayama yer 
alırken, geri görüş kamerası sadece Shine 
donanım paketinde opsiyon olarak 
sipariş edilebiliyor.

Feel donanımlı versiyon 105 bin TL, Shine 
versiyon ise 111 bin 500 TL fiyat etiketine 
sahip. 1.2 Puretech 110 HP Shine donanımlı 
versiyonun fiyatı da 111 bin 500 TL…

İlk Sürüş
Citroen C3 Aircross, yüksek sürüş po-
zisyonu sayesinde iyi bir görüş 
alanı sunuyor. Koltukların 

Motor
C3 Aircross ülkemizde 1.6 BlueHdi 100 HP 
dizel ve son üç yıldır kendi segmentinde yılın 
motoru ödülünü alan 1.2 Puretech 110 HP tur-
bo benzinli motor seçenekleriyle satışa sunu-
luyor. Dizel versiyonda sadece 5 ileri düz şan-
zıman sistemi yer alıyor ve bu motor seçeneği 
Feel ve Shine donanım ile alınabiliyor. Benzin-
li ünite ise EAT6 tork konvetörlü şanzımanla 
kombine ediliyor ve sadece Shine donanım 
paketiyle alınabiliyor. 1.6 Blu-
eHDi 100 HP 
Shine 

ergonomisi başarılı. Hıza duyarlı olmayan di-
reksiyon ve virajlarda aracın yana doğru ha-
fif yatması zaman zaman tedirgin edebiliyor. 
Önde ve arkada diz, omuz ve baş mesafesi sı-
nıfı için oldukça iyi. Motor sesi iç mekana fazla 
yansımıyor ve ses yalıtımı da bu sınıf açısından 
iyi düzeyde. Benim kullandığım 1.2 litrelik Pu-
retech versiyonda yer alan EAT6 şanzıman, 

diğer modellerden bildiğimiz üzere 
sorunsuz vites geçişleriyle 

konforu arttırıyor.
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Arka bölüm, 
C3 Aircross’un 
güçlü 
omuzlarını, 
genişliğini ve 
güçlü kişiliğini 
ön plana 
çıkarıyor.

2.60 metrelik 
dingil mesafesi 
sayesinde önde 
ve arkada diz 
mesafesi yeterli.
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YENİLİK

KARŞINIZDA MERCEDES-BENZYE
Nİ

MERCEDES-BENZ’İN MERAKLA BEKLENEN VE KAMUFLAJLI 
FOTOĞRAFLARIYLA GÜNDEME OTURAN YENİ CLS MODELİNİN 
İLK GÖRÜNTÜLERİ GÜNIŞIĞINA ÇIKTI. 
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Mercedes-Benz’in merak-
la beklenen modeli Los 
Angeles Fuarı öncesinde 
ilk görüntüleriyle ortaya 
çıktı.  Kamuflajlı fotoğ-

raflarıyla uzun süre gündemi meşgul eden 
model, nihayet karşımıza çıktı. 
İlk görüntülere göre modelin öncelikle ön yü-
zünde büyük bir değişim yaşadığı görülüyor. 
Geniş ön ızgara, krom noktalar ile süslenmiş.

Keskin hatların bolca ön plana çıktığı 
otomobilde, mat tonlardaki boya dik-
kat çekiyor. Arkaya doğru hızla alça-
lan tavan yapısı modelin sportif algısını 
desteklemiş. Piyano siyahı jantlar da 
Mercedes-Benz CLS’nin yenilikleri ara-
sında. Arka bölümde de daha robotik 
bir tasarım dili hakim. Çift çıkışlı egzoz 
sistemi ise modeli oldukça güçlü gös-
teriyor. 

Modern İç Mekan
Otomobilin içerisinde, Mercedes-Benz 
E Serisi’nden hatırladığımız gösterge 
paneli ile multimedya sisteminin bir bü-
tün olarak sunulduğu ekran dikkatler-
den kaçmıyor. Yüksek çözünürlüklü bu 
ekranlar konsola farklı bir hava katmış. 
Bolca deri detayların kullanıldığı otomo-
bilde, açık tonlu döşemeler iç mekanı 
ferah kılmış. Deri detayların dikişler ile 

süslenmesi de iç mekanın şıklık çıtasını 
yükseltmiş. 
Arka bölümde havalandırma sistemi ayrı tu-
tulmuş. Ayrıca kapı içlerinde olan ambiyans 
aydınlatmaları iç mekana farklılık katmaya 
devam etmiş. 
Koltuk minderleri maksimum seviyede aşa-
ğı alınmış. Bu tasarım şekli  Mercedes-Benz 
CLS’de  baş mesafesi konusunda pozitif algı 
yaratıyor.
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GLOBAL YENİLİK
SUBARU

XV
SUBARU’NUN DETAYLI BİR ŞEKİLDE YENİLEDİĞİ XV 
MODELİNİ TEST ETMEK İÇİN ROTAMIZI KASTAMONU’YA 
ÇEVİRDİK. MARKANIN GLOBAL PLATFORMU ÜZERİNDE 
YÜKSELEN MODELİN ÖZELLİKLERİNİ YAKINDAN İNCELEDİK.

YAZI: ALPER GÜLER FOTOĞRAF: SUBARU
MEKAN: ILGAZ / KASTAMONU 
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Yeni Subaru Global Platformu 
üzerinden geliştirilerek Türki-
ye pazarına sunulan ilk mo-
del olan yeni Subaru XV, 1.6 
litrelik vergi avantajlı, düşük 

yakıt tüketimli motoru, segmentinde simet-
rik sürekli dört çeker sistemi ve tüm versi-
yonlarda fabrika standardı olarak yer alan 
EyeSight sürüş destek teknolojisiyle 114 

ağırlık merkezi, yüksek performanslı spor 
araçlarla benzer seviyede manevra kabiliyeti 
sunarken, aracın tehlikeden kaçınma perfor-
mansını arttırmış.
Aracın ön yüzünde detaylı yenilikler göze çar-
pıyor. İlk olarak yenilenen far ve ızgara grubu 
otomobili daha dinamik göstermiş. Suba-
ru XV, selefinde yatay uzayan burun yapısı 
yerine dikey konumlandırmayı tercih etmiş. 

bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa su-
nuldu.
Daha Dinamik Tasarım
Subaru, XV modelini kapsamlı olarak yeni-
lemiş. İlk olarak bu yenilenme ile markanın 
global alt yapısı araca eklenmiş. Yeni platfor-
mun ağırlık merkezi mevcut modele kıyasla 
5 mm daha alçak. Sağlamlık ve süspansiyon 
gelişimindeki değişim kapsamında alçaltılan 

Bu konumlandırma ve keskin hatlar sayesin-
de otomobil yerini aldığı modele göre daha 
sportif bir görünüme sahip diyebilirim. Yan 
bölümde de aracın selefinde yer alan keskin 
hatları daha da belirginleştirilmiş. Arka bö-
lüme geldiğimizde ise stop grubu elden ge-
çirilmiş. Toplu yapı yerine, yanlara ve bagaj 
üzerine uzanan stop kümesine yer verilmiş. 
Tasarımsal değişimlerin yanı sıra, otomobil

Manevra 
kabiliyeti 
sunarken, aracın 
tehlikeden 
kaçınma 
performansını 
arttırmış.

Aracın aks 
mesafesi 3 
cm. uzarken, 
genişliği 2 cm. 
ve boyu da 
1.5 cm artmış.
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de boyut anlamında da artış olmuş. Aracın 
aks mesafesi 3 cm. uzarken, genişliği 2 cm. 
ve boyu da 1.5 cm artmış.
Teknolojik İç Mekan
Subaru XV’nin kokpitine baktığımızda araç, 
selefine göre daha kaliteli ve teknolojik bir iç 
mekan ile bizleri karşılıyor. İlk değişim direksi-
yon simidinde yaşanmış ve boyu küçültülmüş. 
Ayrıca direksiyon dönme oranı da değiştirilmiş. 
Bu sayede model daha küçük direksiyon tep-
kilerine net cevaplar verebiliyor. Bir diğer deği-
şim ise orta konsoldaki 8 inçlik ekran. Bu ekran 

Android Auto ve Apple Car Play gibi yazılımları 
destekliyor. Hemen üzerinde 6.3 inç büyüklü-
ğünde bilgilendirme ekranı yer alıyor. Bu ekran 
dokunmatik değil ve üzerinden otomobil ile il-
gili bir çok özelliğin bilgisini alabiliyoruz. 3 cm 
uzayan aks mesafesi arka bölümdeki diz me-
safesine önemli bir katkı sağlamış. Yeni boyut-
lar bagaja da yansımış ve bagaj kapasitesi 5 
litrelik artış ile 385 litreye çıkmış.
Konforlu Performans
Subaru XV, selefinde yer alan 1.6 litrelik at-
mosferik ünite ile geliyor. Tek motor seçe 

Sürüş destek 
teknolojisi 
EyeSight son 
derece etkili 
güvenlik 
sağlıyor. 

Subaru Türkiye Genel Müdürü Halil Karagülle

SUBARU XV’NİN öN yüzüNde detAylı yeNİlİkleR göze çARpıyoR.
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neği ile gelen otomobil, 114 HP güç ve 150 
Nm tork değerine imza atıyor. Performansını 
Boxer motora borçlu olan model, tork kon-
vertörlü CVT şanzıman ile kombine edilmiş. 
Model 0-100 km/s hızlanmasını 13.9 saniye-
de tamamlıyor. Tork konvertörlü CVT şanzı-
man sorunsuz ancak otoobilin performansını 
büyük oranda törpülüyor. 

Önleyici Güvenlik (EyeSight)
Sürüş destek teknolojisi EyeSight son dere-
ce etkili güvenlik sağlıyor. Çarpışma Önleyici 
Frenleme, Çarpışma Önleyici Gaz Kontrölü, 
Adaptif Hız Kontrolü, Şerit İhlal Uyarısı, Şe-
ritte Kalma Asistanı, Trafikte Hareket Uyarısı 
ve Dengeli Sürüş Uyarısı gibi fonksiyonlarla 
sürücünün üzerindeki yükleri azaltıyor.

Ekran Android 
Auto ve Apple 
Car Play gibi 
yazılımları 
destekliyor. 



DOSYA

KULLANIRKEN

HATA 
YAPMAYIN

ÇOCUK KOLTUĞU, ARAÇ İÇİNDE GÜVENLİĞİ 
SAĞLAYAN ÖNEMLİ ETMENLERDEN. PEKİ 
DOĞRU KULLANIYOR MUYUZ? !
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Çocuklarımız her zaman hayatı-
mızda en öncelikli yeri tutar ve 
bizler için onların sağlığı ve gü-
venliği çok önemlidir. Üzerine 
titrediğimiz ve bu kadar büyük 

önem verdiğimiz çocuklarımız için en tehlikeli 
alanlardan biri de hiç kuşkusuz otomobillerimiz 
ve trafik. Yolculuk sırasında ise çocuk koltuğu 
kullanmamız güvenlik için olmazsa olmaz bir 
kural. Ancak çocuk koltuğu kullanırken çok faz-
la hata da yapıyoruz. Peki siz çocuk koltuğunu 
ne kadar doğru kullanıyorsunuz? Yapılan hata-
lar neler? Sizler için madde madde sıraladık.

l Çocuk koltuğu satın alınırken, gerekli ga-
ranti, test ve onay sertifikalarının kontrol 
edilmemesi,

l Araç seyir halindeyken, oto koltuğunun 
baş kısmıyla emniyet kemerinin orantılı 
şekilde ayarlanmadan yola çıkılması,

l Araç seyir halindeyken bebeğe yiyecek 
ve içecek verilmesi,

l Arka yönelimli oto koltuğunun, ön kol-
tukta kullanılması durumunda ön yolcu 
koltuğundaki airbag sisteminin kapatıl-
maması,

l Oto koltuğunun içerisinde bulunan petlerin 
bebeğin gelişimine göre çıkarılmaması,

l Uzun süre kullanılan oto koltuklarının ba-
kım ve temizliğinin yapılmaması,

l Oto koltuğunda oluşabilecek arızalarda 
veya sorunlarda, yetkili kişilerden veya 
firma servisinden yardım alınmadan mü-
dahale edilmesi,

l Oto koltuğu kullanılan araçların, trafikte-
ki diğer araçlar tarafından görülmesi ve 
araçta bebek olduğunun gösteren reflek-
törlü ‘arabada bebek var’ işaretinin kulla-
nılmaması,

l Oto koltuğunda oturan bebeğe mont ve 
benzeri kalın kıyafetlerin giydirerek, oto 
koltuğu emniyet kemerinin kaymasına 
sebep olunması,

l Oto koltuğunda bulunan kemer açma 
butonunun, kilitli olmadan seyahat edil-
mesi,

BUNLARI YAPMAYIN!
l Araç içerisinde koltuğun tercih edilen 

konuma hazır hale getirilmeden ve doğru 
bağlantı yapılmadan seyahat edilmesi,

l Bebek içerisindeyken veya araç seyir halindey-
ken, oto koltuğunun montajıyla oynanması,

l Oto koltuğunun baş ve boyun kısmının 
bebeğin boy ve yaşına göre ayarlanma-
dan seyahat edilmesi,

l Araç seyir halindeyken, oto koltuğunun 
üzerinde bulunan emniyet kemerinin 
gerektirdiği kadar sıkı bir şekilde gerdi-
rilmeden seyahat edilmesi,

l ISOfıx bağlantı sistemli oto koltuklarında, 
ISOfix montajı yapıldığını gösteren uyarı 
ışıkların ve işaretlerinin, kontrol etmeden 
seyahat edilmesi,

l Oto koltuğu kumaş temizliğinin, yoğun 
deterjan ve ağartıcı ürünler kullanılarak 
yapılması sonucu koltuk kılıfının yanmaz 
olma özelliğinin kaybolması,

l Araba bakıma veya servise verildiğinde 
çocuk oto koltuğunun montaj ayarlarının 
kontrol edilmeden yola çıkılması…

l Siz siz olun yukarıda saydığımız mad-
delere çok dikkat edin. Çocuklarınızla 
birlikte keyifli ve güvenli yolculuklar di-
leğiyle…
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PERFORMANCE DAY
PORSCHE ALMAN SPOR OTOMOBİL 

ÜRETİCİSİ PORSCHE’NİN 
PERFORMANS MODELLERİNİ 
İSTANBUL PARK PİSTİ’NDE 
LİMİTLERİNE KADAR ZORLADIK. 
ADRENALİN DOLU GÜNÜN EN 
BÜYÜK SÜRPRİZİ İSE YENİLENEN 
PORSCHE 911 GT3 OLDU. YAZI: ALPER GÜLER FOTOĞRAF:PORSCHE

MEKAN: İSTANBUL PARK PİSTİ
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Porsche Türkiye tarafından ba-
sın mensuplarının Porsche 
modellerini daha yakından de-
neyimlemesi için düzenlenen 
Porsche Performance Day, İs-

tanbul Park’ta Pirelli Türkiye işbirliği ile dü-
zenlendi. Etkinlikte yenilenen 911 GT3’ün 
de Türkiye lansmanı gerçekleştirildi 
Tüm Gün Heyecan Dorukta
Porsche tarafından dünyada sınırlı sayıda 
bulunan Porsche Driving Center, araların-
da Türkiye’nin de bulunduğu 26 ülkenin 
dahil olduğu Porsche Orta ve Doğu Avru-
pa bölgesi (PCEE) müşterilerine ve medya 
mensuplarına yönelik ileri sürüş eğitimleri 

özellik iki sürüş gününden oluşması ve pist 
sürüş süresinin çok daha fazla olması. 2017 
yılında eğitimlere katılmanın bedeli Porsche 
on Track için 1250 TL + KDV, Performance 
Day eğitimi için 2 bin 500 TL + KDV ve Ad-
vanced Porsche on Track için 4 bin euro + 
KDV olarak belirlenmiş.
Toplam 4 Milyon Euro’luk Araç Parkı
Porsche Sürüş Merkezi’nde daimi olarak 29 
adet araç yer alıyor. Yaklaşık 4 milyon euro 
değerindeki araç parkında 911 Carrera S, 911 
Carrera 4S, 911 Targa 4S, 911 Turbo S, 718 
Boxster, 718 Cayman, Panamera 4S, Pana-
mera 4S Dizel, Panamera 4 E-Hybrid, Pana-
mera Turbo ve Panamera Turbo S E-Hybrid 

düzenlemek üzere İstanbul’da hayata geçi-
rilmişti. Porsche Driving Center tarafından 
sunulan farklı paketlerden biri olan Perfor-
mance Day kapsamında katılımcılar gün 
boyu otomobillerin keyfini çıkardılar.
Porsche Performance Day’i diğer paket 
olan Porsche on Track Sürüş Günü‘nden 
ayıran en büyük özellik ise eğitimin perfor-
mans odaklı ve sadece spor otomobiller ile 
gerçekleştiriliyor olması. Son paket ise Ad-
vanced Porsche on Track. Bu paketi ileri 
sürüş teknikleri eğitimi almak ve daha fazla 
performans odaklı sürüş deneyimi yaşamak 
isteyen misafirler tercih ediyor. Bu etkinli-
ği Performance Day’dan ayıran en büyük 

modelleri bulunuyor. Yeni 911 GT3 de Türkiye 
lansmanıyla birlikte araç parkında yerini aldı.
Yeni 911 GT3 Günlük Kullanım İçin Geliyor
Yarış otomobilleriyle aynı test pistinde geliş-
tirilen ve aynı üretim bandında üretilen Por-
sche 911 GT3, motorsporları teknolojisini 
yola aktaran günlük kullanıma da uygun bir 
spor otomobil olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu en yeni versiyonun kalbinde, dört litrelik bir 
motor bulunuyor. 500 beygir gücündeki mo-
tor, 911 GT3 Cup safkan yarış otomobilinde 
bulunan versiyonla hemen hemen aynı. Arka 
akstan yönlendirmeli ve hafif tasarımlı şasi de 
motor gücünü üst düzey sürüş dinamiklerine 
dönüştürmek için yeniden tasarlanmış. 

Porsche 911 GT3, 
motorsporları 
teknolojisini yola 
aktaran günlük 
kullanıma da 
uygun bir spor 
otomobil olarak 
karşımıza çıkıyor.

Etkinlikte 
Porsche ürün 
ailesinin hemen 
hemen tüm 
modellerini 
kullanma 
fırsatını 
yakaladık.
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Porsche 911 GT3 sürücülerinin büyük ço-
ğunluğu spor otomobillerini yarış pistinde 
de kullanmayı tercih ediyorlar. 3,88 kg/kW 
(2,86 kg/hp) güç-ağırlık oranı sayesinde Yeni 
911 GT3 de gerçek karakterini yarış pistinde 
ortaya çıkarıyor. Özellikle 911 GT3 için uyar-
lanmış yedi vitesli ve çift kavramalı PDK şan-
zımanın standart olduğu bu iki koltuklu oto-

mobil, deposu tam doluyken 1430 kilogram 
ağırlığa sahip. Otomobil 0’dan 100 km/s hıza 
3,4 saniyede çıkabiliyor ve azami hızı ise 318 
km/s. Saf bir sürüş deneyimini tercih edenler 
için Porsche, modelin manuel, altı vitesli bir 
alternatifini de sunuyor. Manuel vitesli versi-
yon 0’dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşı-
yor ve aracın son hızı ise 320 km/s.

Hem bu otomobili kullanmanın keyfini do-
yasıya yaşarken, hem de birbirinden özel 
araçlarla eğitim almak gerçekten yaşanma-
sı gereken bir deneyim. Etkinlikte Porsche 
ürün ailesinin hemen hemen tüm modelle-
rini kullanma fırsatını yakaladık. Markanın 
böyle hızlı ve performanslı otomobilleri pist-
lerde test ettirmesi takdir edilir nitelikte. 

Günün en dikkat çeken otomobili ise yuka-
rıda da bahsettiğim üzere hiç kuşkusuz yeni 
911 GT3’tü. İç gıcıklatan motor sesi, per-
formansı ve dinamizmi sizi etkilemeye yeti-
yor da artıyor bile. PDK şanzımana rağmen 
mekanik bir his uyandıran Otomobilleri pist 
dışında da kullanmak isterim ancak şimdilik 
pistler bu canavarlar için daha doğru bir yer.

En büyük 
özellik iki sürüş 
gününden 
oluşması ve pist 
sürüş süresinin 
çok daha fazla 
olması.

Hızlı ve 
performanslı 
otomobilleri 
pistlerde test 
ettirmesi takdir 
edilir nitelikte.



KONSEPT

RANGE ROVER’DAN SPORTİF SUV YORUMU

SD1 CONCEPT Peşpeşe yeni modelleriyle 
farklı segmentlere de gir-
meye başlayan Range Ro-
ver için tasarımcılar, farklı 
segmentler konusunda da 

beklentilere girmiş durumda. Hatta bu 
durumu ileriye taşıyanlar marka için 
şimdiden prototip çizimler ile öngörü-
lerde bulunuyor. 
Pablo Pereyra tarafından tasarlanan 
SD1 SUV Konsepti, çarpıcı tasarı-
mıyla bu çizimlerin en çok ilgi göreni.  
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Çok fütüristik olsa da, ön uç tasarımı ile yeni nesil Range 
Rover modellerinin çizgisini de paylaşıyor. 
Tasarım detaylarında ön bölümde yanlara uzayan farlar dik-
kat çekiyor. Farların geriye doğru uzandığı noktada keskin 
hatlar ile birleşmesi otomobile bütünlük sağlamış. Arkaya 
doğru yükselen omuz çizgisi ve alçalan tavan yapısı, oto-
mobilin sportif havasını desteklemiş. Tavan bölümü farklı 
bir renk olarak tasarlanmış. Kişiselleştirme anlamında bu 
büyük bir adım.  Arka bölümde ise bütünleşik ve Citroen 
C4 modellerinden hatırladığımız bagaj yapısına benzeyen 
bir sistem yer alıyor. Tasarıma etkisi büyük olan bu detay, 
otomobilin daha da sportif görünmesini sağlamış.
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AYIN FOTOĞRAFISÜRÜŞ İZLENİMİ

“I FEEL GOOD”
MUSTANGFO

RD

YAZI: ÖNDER CANÖZER & FOTOĞRAFLAR: BİROL AKDİL
MEKAN: BELGRAD ORMANI

FİLMLERE KONU OLAN, KÜLT BİR MODEL HALİNE GELEN  
FORD MUSTANG EFSANESİYLE İSTANBUL YOLLARINDA 
UNUTULMAZ DÖRT GÜN GEÇİRDİM. İŞTE İZLENİMLERİM...
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Tarihler 17 Nisan 1964 yılını göster-
diğinde Ford’un Mustang efsane-
si ilk kez halkla tanışıyordu. Aynı 
yıl gösterime giren ünlü James 
Bond filmi “Goldfinger”da be-

yaz perdede boy gösteren Mustang, Amerikan 
otomobillerine has güçlü ve agresif tasarımı, en 
önemlisi de motor sesi ve aksiyon sahneleriyle 
daha ilk görüşte seyirciyi kalbinden vurmuştu.

mobillerinin de bir hayli büyük boyutlara ve 
heybetli görünümlere sahip olduğunu göz 
önünde bulundurmak gerek. 
Ucuz ve küçük bir araç derken aslında 
kastedilen, dört kişilik, 2500 dolardan 
daha ucuz ve 1100 kg.’dan daha hafif 
bir araçtı. Ford markası GM tarafından 
satışa sunulan Corvair modelinin ardın-
dan rekabet edebilmek amacıyla radikal 

Bir Efsanenin Doğuşu
Aslında her ne kadar bugün kült bir mar-
ka olmayı başarmış Mustang, 1961 yılında 
dönemin Ford Genel Müdürü ve Başkan 
Yardımcısı Lee Iacocca tarafından ortaya 
atılan ucuz ve küçük bir araç üretme fikrin-
den doğmuştu. Tabi bir Mustang ne kadar 
ucuz ve küçük olabilir diye düşünebilirsiniz 
ancak üretildiği dönemdeki Amerikan oto-

bir karar almasa bugün belkide gönül-
lere taht kuran Mustang efsanesi baş-
lamadan bitecekti. Bu arada modelin 
adının Mustang adı verilen vahşi atlar-
dan geldiği düşünülse de aslında ger-
çek isim babası, ikinci dünya savaşında 
önemli rol oynayan ve lakabı “Gökyüzü-
nün vahşi atları” olan P-51 Mustang sa-
vaş uçakları… 
9 Mart 1964’te ilk Mustang’in üretim ban-
dından çıkmasıyla başlayan serüvende 
bu özel model zaman içinde çok değişim 
göstermiş olsa da, ilk Mustang modeliyle 
arasındaki bağı hiçbir zaman koparmadı. 
Yıllar içinde sayısız filmde rol alan Ford 
Mustang, benim aklımda ve gönlümde  
Steve McQueen’in 1968 model Mustang 
ile “Bullitt” filmindeki efsane takip sahne-
leriyle yerini aldı. Burada itiraf etmem ge-
rekirse çocukluğumun en büyük hayalle-
rinden birisi olan Ford Mustang ile İstanbul 
yollarında geçirdiğim dört güzel gün paha 
biçilmez.

Tasarım
Bu uzun girişin ardından geçmişi bir kena-
ra bırakarak, gelelim test konuğumuza… 
Yukarıda da belirttiğim gibi Ford Mustang 
her ne kadar güncel bir tasarıma sahip olsa 
da geçmişten izler taşımaya devam ediyor. 
Bugün altıncı nesil Mustang yollarda ve bu 
model şu ana kadar üretilmiş tüm Mus-
tang modellerinin retro ısrarını bir kenara 
bırakarak, günün modern tasarım dilini 
başarıyla yanıtabiliyor. Bunu yaparken far 
ve stoplardaki üç çizgili tasarım ilk modele 

1964 yılında 
tanıtılan 
Ford Mustang, 
James Bond filmi 
“Goldfinger”da 
beyaz perdede 
boy gösterince 
dünya çapında  
üne kavuştu. 

Ford Mustang, 
Lee Iacocca 
tarafından 
ortaya atılan 
ucuz ve küçük 
bir araç üretme 
fikrinden 
doğmuştu. 
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gönderme yapıyor ve aradaki bağı koruyor. 
Aracın genel görünümünü şöyle özetleye-
biliriz, uzun bir burun, arkaya doğru alça-
lan tavan ve kısa arka bölüm… Yay gibi 
gerilmiş ve hedefini bulmak için atılacak 
ok gibi her an harekete hazır bir izlenim 

Fastback versiyonuyla sayfamıza konuk 
olan modelin bir de üzeri açılabilen Con-
vertible versiyonu bulunuyor. İçeride arka 
bölüm diz ve baş mesafesi açısından sı-
kıntılı ancak ön taraf oldukça rahat. 408 
litrelik bagaj hacmine sahip otomobilde 

uyandıran Mustang, profilden bakıldığında 
adını aldığı P-51 Mustang savaş uçaklarını 
anımsatıyor. 
4784 mm. uzunluğa, 1916 mm. genişliğe 
ve 1381 mm. yüksekliğe sahip Mustang 
test aracımızın aks mesafesi ise 2720 mm. 

bagaj bölümü yükleme alanı biraz dar.
Aracın deri döşeme spor koltukları son 
derece ergonomik. Krom detayların bolca 
kullanıldığı ön panelde, özellikle direksiyon 
üzerindeki krom kaplamalar, güneş ışığını 
yansıtarak, görüşü engelleyebiliyor. Daha
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Uzun bir 
burun, arkaya 
doğru alçalan 
tavan ve kısa 
arka bölüm… 
İşte Mustang’in 
özeti...

Fastback 
versiyonuyla 
konuk olan 
modelin 
Convertible 
versiyonu 
bulunuyor. 
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Ford Mustang 2.3 EcoBoost

 Silindir hacmi 2300 cc
 Maksimum güç 317 - 5500 d/d
 Maksimum tork 432 - 3000 d/d
 Son hız 234 km/s
 0-100 km/s 9.8 sn 
 Şanzıman Otomatik
 Aks aralığı 2720 mm
 Boyutlar(uz./gen./yüks.) 4784/1916/1381 mm
 Boş ağırlık 1653 kg
 Bagaj hacmi 408 lt
 Tüketim (ş.dışı/ş.içi/ortalama) 7.3/14.5/9.9/ 100 km
 Emisyon (CO2) 225 g/km
 Fiyat 141.000 USD

mat veya karbon görünümlü kaplamalar 
bu sorunu aşmakta yararlı olacak-
tır. Boyut kazandırabilmek için 
derin yerleştirilen göstergeler 
biraz kalabalık ancak aydın-
latmalar başarılı. Orta kon-
solun en üst kısmında üç 
adet yuvarlak havalandır-
ma ızgarası altta ise SYNC 
3 sisteminin 8 inçlik renkli ve 
dokunmatik bilgi ekranı yer alı-
yor. Arayüz kolay takip edilecek 
şekilde tasarlanmış. Zengin menü 
seçenekleri arasında, performans tutkun-
larına hitap eden Track Apps seçeneği, 
hızlanma, G kuvveti, pist tur zamanı, 100-
0 km/s ve 200-0 km/s fren mesafelerinin 
değerlerini de verebiliyor. SYNC 3, Apple 
CarPlay ve Android Auto’yu destekliyor. 
Ekranın alt kısmında ise klima sistemi ku-
mandaları ve en altta sportiflik algısını yük-
selten şalter benzeri düğmeler yer alıyor. 
Bu bölümdeki bir düğme yardımıyla Nor-
mal, Sport+, Race ve  Yağış/Kar sürüş 
modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 
Eğer şanzıman S konumundaysa Yağış/
Kar modu seçilemiyor.

Motor ve Performans
Şanzıman demişken, SelectShift adı verilen 
6 ileri kademeli otomatik şanzıman perfor-
mansı biraz törpülüyor. Açıkçası farklı bir 
modelde başarılı bulabileceğimiz bu şan-
zıman, test aracımızın 2.3 litrelik EcoBoost 
motoruna göre bir parça ağır kalıyor. Mode-
lin ülkemizde bir de 5.0 litrelik V8 versiyo-

nu bulunuyor. 2300 cc hacmindeki turbo 
beslemeli motor, 5500 d/d’de 317 

HP güç ve 3000 d/d’de 432 Nm 
tork değerine imza atıyor. 0-100 
km/s hızlanmasını 9.8 saniye-
de gerçekleştiren Mustang, 
fabrika verilerine göre 100 ki-
lometrede 9.9 litre yakıt tüke-
tiyor. Biz standart kullanımda 

12 litrelik bir değer yakaladık. 

Sonuç
Önde iyi bir görüş alanı sunan aracın 

köşelerine alışmak zaman gerektiriyor. Ses 
yalıtımı kabul edilebilir ölçülerde. İçeriye 
yansıyan motor sesi ise oldukça etkileyici. 
Limitleri aşıldığında arkadan kayan araçta, 
hassas direksiyon ile aracı kontrol altında 
tutmak çok kolay. Ford Mustang, test ara-
cımızın fiyatı ise 141 bin dolar. 2300 cc 

hacmindeki 
turbo beslemeli 
motor, 5500 
d/d’de 317 HP 
güç ve 3000 
d/d’de 432 Nm 
tork değerine 
imza atıyor. 
0-100 km/s 
hızlanmasını 
9.8 saniyede 
gerçekleştiren 
Mustang, 
fabrika 
verilerine 
göre 100 
kilometrede 
9.9 litre yakıt 
tüketiyor. 
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ŞİMDİ DAHA AVANTAJLI

D-MAXIS
UZ

U

ISUZU’NUN MAKYAJLANAN PICK—UP MODELİ D-MAX İLE 
KARADENİZ YOLLARINDA KEYİFLİ BİR YOLCULUK GEÇİRDİK.

YAZI: ALPER GÜLER & FOTOĞRAFLAR: ISUZU  
Mekan: TRaBzOn - BaTUM

Isuzu’nun pick-up sınıfında makyajlanan iddialı 
D-Max modelini, Türkiye lansmanı kapsamın-
da Karadeniz sahillerinde yakından inceleme 
fırsatı buldum. Makyajla birlikte araç segmen-
tindeki iddiasını devam ettirebilecek mi gelin 

hep beraber aracın detaylarına göz atalım.
Üç Farklı Donanım Seçeneği
Yenilenen Isuzu D-Max, tek ve çift kabin seçenek-
leri ve üç farklı donanım seviyesiyle Türkiye’de sa-
tışa sunuluyor. Araç, Türkiye’de 4x2 ve 4x4  TR, 
Limited ve V-Cross adı verilen en dolu donanımlı 
versiyonlarıyla satışa sunuluyor. İlk etapta V-Cross 
versiyonu yollarda yerini alacak.

Hacim Küçüldü, Güç Aynı Kaldı
Küçültülerek yenilenen 1.9 litrelik motor, 164 PS 
güç ve 360 Nm tork üretiyor. Yeni D-Max için geliş-
tirilen 6 ileri şanzıman, manuel veya otomatik ola-
rak tercih edilebiliyor. Yapılan geliştirmelerle 1.9 lt 
motora sahip D-Max’in yakıt tüketimi ise selefine 
oranla yüzde 7 ile yüzde 18 oranında azaltılıyor. 1.9 
litrelik yeni motoru ve 6 ileri otomatik şanzımanla 
araç,7,8 lt/100 km ortalama yakıt tüketimi sergili-
yor. 2018 yılında üretimine Türkiye’de başlanacak 
olan 4x2 baz versiyon ise manuel şanzımanla orta-
lama tüketimde 6,3 lt/100 km yakıt tüketimi değeri 
sunuyor.
Türkiye’deki pick-up araçlar içinde en düşük mo-
tor hacmini sunan Isuzu D-Max, bu özel liğiyle 5 
yıllık kullanım sürecinde 9 bin TL’ye varan MTV 
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avantajı sağlıyor. Ayrıca 5 yıl, 100 bin km ga-
rantisi sunulan D-Max’te bakım periyotları 20 
bin km’de bir gerçekleşiyor.

Güvenlik Önemli
Yenilenen Isuzu D-Max, aktif ve pasif güvenlik 
özelliği ile sunuluyor. ABS, EBD, TCS, ESC ve 
BAS sistemleri V-Cross modelinde standart 
olarak sunuluyor. ESC sistemi bir veya daha 
fazla tekerleğe fren uyguluyor ve sürücünün 
şeridinde kalmasına yardımcı olmak için mo-
torun gücünü düşürüyor. ESC sistemi aynı za-
manda yokuşta kalkış desteği (HAS) ve Yokuş 
İniş Kontrol Sistemi’ni de (HDC) destekliyor.
Aracın arazide dik rampalardan güvenle in-
mesine olanak tanıyan Yokuş İniş Kontro-
lü (HDC), direksiyonun sol alt kısmındaki bir 
düğmeyle devreye sokuluyor. D-Max, rakip-
lerinin aksine HDC sistemini 4WD’de olduğu 
gibi 2WD modunda da kullanmaya imkan ta-
nıyor.
D-Max’in makyajlanan modeli tüm arazi şart-
larında gidebilmesine olanak tanıyan Shift On 
The Fly 4x4 çekiş kontrol ünitesine sahip. Sü-
rücü vitesin arkasında yer alan döndürülebi-
lir diferansiyel ayarı sistemini çevirerek farklı 
çekiş kontrol sistemlerini devreye alabiliyor. 
Normal yol şartlarında 2WD-H kullanılırken, 
yağışlı, mıcırlı veya karlı zeminlerde 4WD-H 
sistemi devreye alınabiliyor. Kayalık, bozuk 
yollar, su geçişleri gibi zeminlerde 4WD-L ile 
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ARAç HDC SİSTEMİNİ 4WD’DE OLDUĞU GİBİ 2WD MODUNDA DA KULLANMAYA İMKAN TANIYOR.
düşük hızda engeller aşılabiliyor. D-Max, de-
rinliği 70 cm’e kadar olan sulardan da geçe-
biliyor. 
Sonuç
Isuzu’nun özellikle ülkemizdeki vergilendirme 
sistemi sebebiyle hacim küçültme uygulama-
sını çok yerinde buluyorum. Marka yetkilile-
ri bu sayede 9 bin bin TL’ye kadar bir fiyat 
avantajının müşteriye sunulduğunu belirtiyor. 

Özellikle arka koltuklar konfor konusunda 
pek de başarılı değillerdir. Ancak Isuzu’nun 
burada sunduğu 24 derecelik sırt açısı, kon-
for konusuna bir nebze de olsa katkı sağlı-
yor. Ancak arka süspansiyon yapısı gereği 
uzun yolculuklarda burada oturan bireyler 
çabuk yorulabilir. Süspansiyon konfor ko-
nusunda büyük başarı kaydetmese de, yük 
taşıma kapasitesi konusunda modelin elini 

Yeni 1.9 litrelik motorun performansı tatmin 
edici. Bu performansı tek turbo ile sağlaması 
da takdir edilmesi gereken bir detay. İçeride 
konumlandırılan yeni ekran, Android Auto ve 
Apple Car Play yazılımlarını destekliyor. Ge-
nişlik konusunda tatmin edici ve kullanımı 
oldukça kolay. Tüm bu işlemleri gerçekleş-
tirmenin yanında ekran, geri park kamerası 
desteğini de sunuyor. 

güçlendiriyor. Araç yaklaşık 1000 kg taşıma 
kapasitesiyle güçlü rakiplerini geride bırakı-
yor. Yalıtım konusunda da sadece üst devir-
lerde motor sesinin kabin içine fazla yansı-
dığını söylemem gerek.  
Isuzu D-MAX 102 bin 800 TL’den başlayan fi-
yatlarla satışa sunuluyor. Rakiplerine göre de-
ğerlendirdiğimizde ise modelin fiyatı oldukça 
avantajlı görünüyor.

Arazi şartlarında 
gidebilmesine 
olanak tanıyan 
Shift On The Fly 
4x4 çekiş kontrol 
ünitesine sahip.

Android Auto ve 
Apple Car Play 
yazılımlarını 
destekliyor. 
Genişlik 
konusunda 
tatmin edici 
ve kullanımı 
oldukça kolay. 
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MERCEDES E180 VS BMW 520i

YAZI: ÖNDER CANÖZER & ALPER GÜLER / FOROĞRAFLAR: MEDICON
MEKAN: BELGRAD ORMANI  / İSTANBUL

ÖZELLİKLE ÜLKEMİZDEKİ VERGİLER SEBEBİYLE, TÜM ÜRETİCİLER 
DÜŞÜK HACİMLİ MOTORLARA YÖNELDİ. İLK OLARAK KÜÇÜK 
SEGMENTTE HACİMLER KÜÇÜLÜRKEN, DAHA SONRA BU TREND 
PREMİUM SINIFA SIÇRADI. BİZ DE PREMİUM SINIFTAKİ İKİ 
TEMSİLCİYİ SİZLER İÇİN BİR ARAYA GETİRDİK. 

HACİM 
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Mercedes-
Benz E180 
ise rakibine 
göre daha şık 
bir iç mekan 
ile bizleri 
karşılıyor. Bol 
miktarda deri 
ve ahşap detay 
kullanılıyor. 

Önde ve arkada 
sunulan alan 
yeterli seviyede. 
Yüksek şaft 
tüneli üçüncü 
koltuktaki 
bireyleri uzun 
yolculuklarda 
yorabilir. 

A lman otomobil üreticile-
ri Mercedes-Benz ve BMW 
tarafından Türkiye’de satışa 
sunulan BMW 520i M Pa-
ket, Mercedes-Benz E 180 

ise Avantgarde donanımı ile sayfalarımıza 
konuk oluyor. Mercedes-Benz E 180 mo-
delinden başlarsak, tasarımda şık detaylar 
dikkat çekiyor. Bunu sağlayan krom çıtalar 

otomobilin birçok bölümünde gözümüze 
çarpıyor. Yan bölümde önden arkaya doğru 
uzanan tasarım hattı, modele akıcı bir gö-
rüntü kazandırmış. Arka bölümde ise kısa 
bagaj kapağı modeli daha kompakt boyutlu 
göstermiş. Stop grubunda kristalize görü-
nüme sahip tasarım detayları kullanılmış. 
Tamponun altında egzoz çıkışına benzeyen 
krom detaylar yer alıyor. Mercedes-Benz E 
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serisi 4923 mm. uzunluğa, 1852 mm. geniş-
liğe, 1468 mm. yüksekliğe ve 2939 mm. aks 
mesafesine sahip. 
BMW 5 serisi ise, M paket donanımında 
rakibine göre daha sportif görünüyor. Tasa-
rım konusunda daha geniş hava girişleri ve 
sportif tamponlar göz dolduruyor. LED tipi 
adaptif farlar ise gece sürüşlerinde aydın-
latma konusunda fazlasıyla başarılı. Adap-
tif olmasıyla da ortamın ışık gücüne göre 
farklı noktaları aydınlatarak maksimum gö-
rüş sağlıyor. Yan bölümde 19 inç jantlar M 

BMW 5 serisi içeride daha sportif bir tasa-
rım ile bizleri karşılıyor. Bu konuda M paket 
detaylar modelin elini kuvvetlendirmiş. Üç 
kollu sportif direksiyon bunlardan ilki. Mo-
delde halk arasında hayalet göstergeler kul-
lanılmış. Sürüş modlarına göre tasarımı de-
ğişen bu gösterge panelleri, bu alanın daha 
eğlenceli olmasını sağlıyor. Orta konsolda 
dokunmatik bir ekran daha yer alıyor. Bu ek-
ran üzerinden multimedya işlemleriniz, geri 
görüş kameranız, navigasyonunuz ve daha 
bir çok özellik kullanımınıza sunulmuş. Vite-

paket kapsamında modele ekleniyor. BMW 
5 Serisi’nde önden arkaya doğru uzanan 
keskin hatlar rakibiyle benzer ölçüde. Arka 
bölüme geldiğimizde BMW 5 serisi difüzör 
ve çift çıkışlı gerçek egzozlarıyla dikkatle-
ri üzerine çekiyor. BMW 5 serisi 4936 mm. 
uzunluğa, 1968 mm. genişliğe, 1466 mm. 
yüksekliğe ve 2975 mm. aks mesafesine 
sahip. Model bu değerler ile rakibinden 13 
mm. daha uzun, 11 mm daha geniş, 2 mm. 
daha alçak ve 34 mm daha uzun aks mesa-
fesine sahip. 

sin yanındaki joystick kumanda ile kontrol 
edilebilen bu alan dilerseniz temassız kont-
rol hareketleriyle de kumanda edilebiliyor. 
Temassız işlemler olarak ses açma kapama 
ve kanallar arasında geçiş sağlanabiliyor. 
Önde ve arkada sunulan alan yeterli sevi-
yede. Yüksek şaft tüneli üçüncü koltuktaki 
bireyleri uzun yolculuklarda yorabilir. Ayrıca 
BMW 5 Serisi’nde 530 litrelik bagaj hacmi-
ne yer verilmiş.
Mercedes-Benz E180 ise rakibine göre 
daha şık bir iç mekan ile bizleri karşılıyor. 
Bol miktarda deri ve ahşap detay kullanı-
lıyor. Ayrıca bunların yanında piyano siyahı 
ayrıntılar göz dolduruyor. Otomobilde bü-
tünleşik görünen tek bir panel kullanılmış. 
İki ayrı panelin birleşmesiyle oluşan ve ha-
yalet gösterge adı verilen bu ekran, göster-
ge ve multimedya sistemini içeriyor. Multi-
medya ekranı rakibine göre uzaktan erişim 
veya dokunmatik olarak kontrol edilemiyor. 
Dokunmatik özelliği olmasa da bu ekran 
da rakibi gibi joystick bir sistem ile kontrol 
edilebiliyor. Hatta direksiyon üzerindeki do-
kunmatik padler sayesinde sol ve sağ ek-
ran ayrı ayrı başarıyla kontrol edilebiliyor ve 
kadranlar isteğe göre ayarlanabiliyor.  

BMW
5 serisi ise 
rakibi gibi 1.6 
litrelik turbo 
beslemeli 
bir ünite ile 
geliyor. Bu 
motor, 170 HP 
güç ve 250 Nm 
tork değerini 
otomobile 
sağlıyor. 

Yüksek 
şaft tüneli 
üçüncü 
koltuktaki 
bireyleri uzun 
yolculuklarda 
yorabilir. Ayrıca 
BMW 5 Serisi’nde
530 litrelik bagaj 
hacmine yer 
verilmiş.
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Eşya gözü konusunda Mercedes-Benz E 
serisi vites kolunu direksiyon arkasına taşı-
yarak, orta bölümde küçük eşya gözü ko-
nusunda fazla cömert davranmış. Bu alan-
lar rakibi BMW 5 serisine göre fazlasıyla 
büyük. Önde ve arkada sunulan alan baş 
ve diz mesafesi yeterli. Ancak rakibi BMW 
5 Serisi’ne göre değerlendirirsek, fazla olan 
aks mesafesi rakibinin elini daha kuvvet-
li kılıyor. Mercedes-Benz E 180 540 litrelik 
bagaj hacmine sahip. Bu değerler ile BMW 
5 Serisi’ni 10 litre ile geride bırakıyor.  Yük-
leme alanı açısından da BMW’de bagajın iki 
yanında daralan alan Mercedes’de bulun-
muyor ve daha geniş bir alan sunuluyor. 
Mercedes-Benz E 180, 1.6 litre turbo besle-
meli bir ünite ile karşımıza çıkıyor. Bu motor 
156 HP güç ve 250 Nm tork değeri üretiyor. 
9 ileri G-Tronic şanzıman ile kombine edilen 
otomobil, 0-100 hızlanmasını 8.9 saniye-
de tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 
228 km/s. Vites geçişleri sarsıntısız ve hızlı. 

Turbo motorun tepkileri ise ideal seviyede. 
Modelin fabrika verilerine göre karma yakıt 
tüketimi ise 61 litre olarak belirlenmiş. Biz 
testimiz sırasında peformanslı kullanımda 
11 litre civarında bir veri elde ettik. Sürüş 
modlarına göre değişim gösteren bu değer, 
sakin kullanımlarda tek haneli sayılara rahat 
bir şekilde düşürülebilir. ECO modunda ise 
yakıt tüketimini 8 litreye kadar indirmeyi ba-
şardık.
BMW 5 serisi ise rakibi gibi 1.6 litrelik turbo 
beslemeli bir ünite ile geliyor. Bu motor, 170 
HP güç ve 250 Nm tork değerini otomobile 
sağlıyor. Aracımızda ZF imzalı 8 ileri Steptro-
nic bir şanzımana yer verilmiş. Bu şanzımanın 
geçişleri oldukça hızlı. Rakibi ile değerlendir-
diğimizde fazlasıyla hızlı olduğunun altını çi-
zelim. Ancak Mercedes-Benz E 180’de buu-
nan direksiyon arkasındaki vites kulakçıkları 
BMW’de yok. Bu kombinasyon ile BMW se-
risi 0-100 hızlanmasını 8.3 saniyede tamam-
lıyor. Modelin fabrika verilerine göre karma 

Mercedes-
Benz E serisi 
burada konfor 
konusunda 
artısını ön 
plana çıkarıyor. 
BMW 5 
Serisi’nden 
biraz daha 
yumuşak olan 
süspansiyonlar 
şehir içerisinde 
bozuk zeminde 
daha iyi 
performans 
gösteriyor.

 BMW Mercedes-Benz  
 520i E180
Silindir hacmi 1597 cc 1595 cc
Maksimum güç 170 HP - 5000-6000 d/d 156 HP - 5300 d/d
Maksimum tork 250 Nm - 2000-4700d/d 250 Nm - 1250 d/d
Son hız 226 km/s 228 km/s
0-100 km/s 8.3 sn 8.9 sn
Şanzıman 8 ileri Steptronic 9 ileri G-Tronic
Aks aralığı 2975 mm 2939
Boyutlar(uz./gen./yüks.) 4936/1968/1466 mm 4923/1852/1468
Boş ağırlık 1605 kg 1645 kg 
Bagaj hacmi 530 lt 540
Tüketim (ş.dışı/ş.içi/ortalama) 5.9/7.6/6.5/ 100 km 5.1/7.8/6.1
Emisyon (CO2) 149 g/km 153 g/km
Fiyat 400.000 TL 341.000 TL

BMW 520i vs Mercedes-Benz E180
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tüketim değeri ise 65 litre. Biz testimiz sı-
rasında 10.5 litre civarında bir ortalama tü-
ketim verisi elde ettik. Rakibi gibi BMW 5 
Serisi’nde de kullandığınız sürüş moduna 
göre bu rakamı tek haneli sayılara çekmek 
oldukça kolay. 
Konfor konusunda iki modelde de orta sert-
likte süspansiyonlara yer verilmiş. Merce-
des-Benz E serisi burada konfor konusunda 
artısını ön plana çıkarıyor. BMW 5 Serisi’n-
den biraz daha yumuşak olan süspansiyon-
lar şehir içerisinde bozuk zeminde daha iyi 
performans gösteriyor. Yalıtım konusunda 
iki model de iddialı ancak BMW biraz fazla 
rüzgar sesi, Mercedes ise yol sesini kabin 
içine yansıtıyor. 
Yol tutuş konusuna geldiğimizde ise iki mo-
del de yine iddialı ancak, BMW 5 serisi daha 
söz dinleyen direksiyon sistemiyle rakibinin 
bir adım önüne geçiyor.

oyumu BMW 520’den yana kullanacağım. An-
cak bir konunda altını çizmek gerek. Bu fiyata 
BMW 530 i veya dolu dolu C segmentinden üç 
otomobil alınabileceğini de belirtmem gerek. 
Sonuç: Önder Canözer
Sevgili Alper’in de belirttiği gibi ülkemizde 
vergi büyük problem ve segment ile fiyat 
yükseldikçe oldukça yüksek fiyatlarla kar-
şılaşıyorsunuz. Bu nedenle her iki marka 
açısından da 1.6 litrelik benzinli bir motor 
versiyonunu Türkiye’de satışa sunmak ka-
çınılmaz bir adım. Genel olarak her iki mo-
delin de birbirine artısı ve eksisi var tabi an-
cak burada kişisel beklentiler daha çok öne 
çıkıyor. Beygir gücündeki fark performans 
anlamında BMW 520i’yi öne geçiriyor. Aynı 
şekilde dokunmatik ve harekete duyarlı ek-
ran da önemli bir avantaj. Ancak diğer yan-
dan arka bölümdeki şaft tünelinin yüksekli-
ği bu alanda araç daha uzun olsa da BMW 

Sonuç: Alper Güler
Ülkemizde alınan vergilerden kaynaklı, üretilen 
otomobil modellerinin her geçen gün yürekleri 
küçülüyor. Daha fazla turbo desteği ile modeller 
düşük hacimlerde yüksek güçler üretiyor. Ancak 
bu konuda büyük hacimli motorların dayanıklı-
lığının bu motorlarda da olup olmaması merak 
konusu. İki model de 1.6 litrelik hacim ile geliyor. 
Aradaki güç farkı, sürüşte size performans ola-
rak yansıyor. Her iki modelin de kendilerine göre 
artıları var. Burada iş yine size düşüyor. Daha 
sportif bir şeyler mi, yoksa konfor mu arıyor-
sunuz? İki  model arasında 6 bin TL civarında 
bir fark var. Ancak BMW’de sunulan M paket, 
vakumlu kapılar ve benzer daha bir çok deta-
yın, test konuğumuz olan Mercedes-Benz E 
serisinde mevcut olmadığının altını çizelim. Bu 
detaylarda eklenince modellerin fiyatları hemen 
hemen birbirine denk olacaktır Ben sportif oto-
mobiller tercih ettiğim için bu karşılaştırmada 

520i’de alanı daraltıyor. Mercedes-Benz E 
180’de şık detaylar iç mekanda daha fazla. 
Aracın direksiyondan vites atmaya yarayan 
kulakçıkları ve direksiyon üzerindeki pad 
kumandalar önemli artılar. Daha geniş açı-
lan bir sunroof da iç mekanda daha aydınlık 
ve ferah bir ortam oluşturmuş. Şanzıman 
konusunda 9-GTronic başarılı ve konforu 
destekliyor, ancak BMW’de kullanılan ZF 
kendisini ispatlamış ve performansa yönelik 
bir şanzıman. Koltuk kumandaları konusun-
da Mercedes-Benz klasik kapılarda yerleş-
tirilen elektrikli kumandalarla ergonomide 
az farkla öne geçiyor. İdeal sürüş pozisyo-
nu açısından BMW 520i ön panel ve orta 
konsol tasarımıyla avantajlı. Buraya kadar 
siz de benim gibi kesin bir karar veremediy-
seniz aradaki 61 bin TL’lik fark önem kaza-
nabilir. Fiyat konusunda ise düşük fiyatıyla 
Mercedes-Benz E 180 öne çıkıyor.

Mercedes-Benz 
E 180, 1.6 litre 
turbo beslemeli 
bir ünite ile 
karşımıza 
çıkıyor. Bu 
motor 156 HP 
güç ve 250 Nm 
tork değeri 
üretiyor. 

BMW 5 
Serisi’nde 
önden arkaya 
doğru uzanan 
keskin hatlar 
rakibiyle 
benzer ölçüde. 
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SÜRÜŞ İZLENİMİ

IBIZA 1.0 TSI
SEAT YAZI: ŞEBNEM DOĞAN FOTOĞRAF: MEDICON

MEKAN: İSTANBUL

KÜÇÜK SINIF OTOMOBİLLER ARTAN FİYATLAR SEBEBİYLE TERCİH LİSTESİNDE ÜST 
SIRALARA ÇIKTI. BU SEGMENTTE EN İDDİALI MODELLERDEN BİRİ OLAN SEAT IBIZA,  
ŞEBNEM DOĞAN YORUMUYLA MERCEK ALTINDA.

ŞEBO’NUN 

DİKİZ AYNASI
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ispanya deyince aklınıza ilk ne geli-
yor? Tapas, sangria, flamenko, fut-
bol, Pablo Picasso ve eğer otomobil 
tutkunuysanız; Seat… Bu hafta  Se-
at’ın, eski Ibiza’dan tamamen farklı 

olarak,  adeta küçük bir Leon gibi ürettiği 
yeni modelini sürdüm. 
Yapılan araştırmalara göre biz kadınlar 
araba satın alırken, aşağıdaki kriterleri 
ön planda tutuyoruz;

l Otomatik vites
l Park sensörü
l Bagaj genişliği
l Konfor aksesuarları
l Yakıt tüketimi
Bakalım yenilenen Seat Ibiza, biz kadınların 
yukarıda saydığım beklentilerine ne kadar 
yanıt veriyor?
Otomatik Mi, Düz Mü?
Benim kullandığım, Seat Ibiza 1.0 95 HP 

Style düz vitesli bir otomobil. Otomatik 
vites seviyoruz evet ama daha önceki ya-
zımda da belirttiğim gibi, tamamen trafiğin 
sebep olduğu yorgunluktan. Bu tercihin, 
kadınların düz vites kullanamamasıyla bir 
ilgisi kalmadı artık. Diğer özellikleri tatmin 
ettiğinde, vites konusunda çok da ısrarcı 
olmaya gerek yok bence. Hem, bir üst do-
nanımda DSG, yani “hızlandırılmış manuel 
vites” seçeneği mevcut.
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Farkı Fiyatı!
Yeni Ibiza, kendi segmentinde yarıştığı araç-
lara göre daha ekonomik bir rakamla karşı-
mıza çıkıyor. Benim sürdüğüm bu model 79 
bin TL! Aynı sınıfta rakibi Polo’ya göre 20 bin 
lira daha ucuz mesela. Bu mu ekonomik de-
meyin, ülkemizde otomobillere uygulanan 
yüksek vergi, bu fiyatlandırmalarla karşılaş-
mamıza sebep oluyor. Yurtdışında, “eko-
nomik, küçük, konforlu aile arabası” olarak 
pazarlanan pek çok modele, biz maalesef 
ki lüks bir araca ödenmesi gereken fiyatlar-
la sahip olabiliyoruz. Standart paket fiyatla-
rı belli bir sınırda tutuluyor ama bu sefer de 
istenilen her özellik için kesenin ağzını aç-
mak gerekiyor. Örneğin, kadınların otomobil 
tercihinde etkili olduğu söylenen bir diğer 
etken olan park sensörü bu modelde yok.  

Bu otomobil 
iç hacim ve 
bagaj genişliği 
olarak, şehir 
içi ekonomik 
kullanım ya 
da ailenin 
ikinci arabası 
olarak tercih 
edilebilecek bir 
model. 
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Geçelim bir diğer maddeye; bagaj genişli-
ği… Bu otomobil iç hacim ve bagaj geniş-
liği olarak, şehir içi ekonomik kullanım ya 
da ailenin ikinci arabası olarak tercih edile-
bilecek bir model. Sizin ve ailenizin günlük 

ve kısa süreli kullanımı için yeterli bir bagaj 
genişliğine sahip. Ama çocuğun antrenman 
çantası, sizin yedek ayakkabılarınız bagaj-
da sürekli misafir olamaz!
Biraz da Konforlu Olsun…
Aracın sürücü koltuğuna oturduğumda ilk 
gözüme çarpan ön konsolun sadeliği oldu. 
İç mekan malzemeleri sert plastikten ve 
fazla göze çarpan bir özellik yok. Aracın fi-
yatıyla doğru orantılı bir sadelik bu aslında. 

Opsiyonel olarak eklemek istediğinizde de 
aracın fiyatı da otomatik olarak artıyor. Di-
ğer taraftan, biz hanımların sevdiği bir diğer 
özellik olan yokuş kalkış destek sistemi, Yeni 
Seat Ibiza’da standart olarak mevcut.
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Deri direksiyon, vites topuzu ve el freni, 
dokunmatik geniş ekran radyosu, otoma-
tik klima kontrol paneli ve motor çalıştırma 
düğmesi beklentimiz olan standart konfo-
ru bir nebze olsun karşılıyor. Yeni Ibiza’nın 
bir üst modelinde bulabileceğimiz ve ben-
ce çağımızın kurtarıcı olan özelliiğiyse, 
kablosuz şarj ünitesi! Qi yani doğal enerji 
teknolojisiyle çalışan sistemde, bu tekno-
lojiyle uyumlu telefonunuzu (pek çok mo-
deli kapsıyor) kablo derdi olmadan şarj 
edebilirsiniz. Sunroof yine benim kullandı-
ğım modelde karşımıza çıkan ve açıkçası 
biz hanımların ve ufaklıkların bayıldığı bir 
diğer sevimli detay. 

İçiyor Mu, Kokluyor Mu?
Radyoda çalışırken, yani 3 sene öncesine 
kadar, evimden radyoya her gün 66 km yol 
gidip geliyordum. Haftada 6 günden ayda 
1584 km yol eder!  Şimdi de durum pek 
farklı değil, okulum İstanbul Üniversitesi’nin 
evime uzaklığı 30 km. ama Allah’tan hafta-
da sadece 3 gün okula gidiyorum. Buna iş 
dışı etkinlikleri, hafta sonu gezilerini de ek-
leyince, yakıt tüketimi baya yüklü bir kalem 
olarak bütçemdeki yerini alıyor. O yüzden, 
şu hepimizin bildiği, “İçiyor mu, kokluyor 
mu ?” sorusunun cevabı, benim için araç 
tercihinde sağlamlıktan sonra ikinci sırada-
dır. Seat Ibiza 1.0 95 HP’nin şehir içi, dur- 
kalk trafiğinde yakıt tüketimi, 100 km’de 5.8 
litre. Bu rakam şehir dışı sürüşlerde 100 km’ 
de  4.1 litreye düşüyor. 
Keyifli rotalarda sürüş yapmanız dilerim. 
Yeni sayıda buluşmak üzere…

Deri 
direksiyon, 
vites topuzu 
ve el freni, 
dokunmatik 
geniş ekran 
radyosu, 
otomatik 
klima kontrol 
paneli 
ve motor 
çalıştırma 
düğmesi 
beklentimiz 
olan standart 
konforu bir 
nebze olsun 
karşılıyor.
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BU SEGMENT çOK SEVİLDİ

FORD KUGA VS NISSAN QASHQAI

KOMPAKT SUV SEGMENTİNDE İDDİALI MODELLERDEN FORD KUGA VE 
NISSAN QASHQAI MODELİNİ BİR ARAYA GETİRDİK. HEM DE TÜRKİYE’DE EN 

SEVİLEN KOMBİNASYON OLAN “DİZEL + OTOMATİK” VERSİYONU İLE…
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Kompakt SUV seggmentinin 
iki önemli oyuncusu Nissan 
Qashqai ve Ford Kuga sayfa-
larımıza en yeni versiyonlarıy-
la konuk oluyor. Daha geniş 

ızgara ile karşımıza çıkan Ford Kuga’da 
krom çıtalar ile bu alan fazlasıyla şık kılın-
mış. Bi-Xenon farlar özellikle gece sürüşle-
rinde yolunuzu başarılı bir şekilde aydınla-
tıyor. Ülkemize üç farklı donanım paketi ile 

ru uzanıyor. Ford Kuga, 4531 mm. uzunluğa, 
1838 mm. genişliğe ve 1703 mm. yüksekliğe 
sahip. Modelin aks mesafesi ise 2690 mm. 
Nissan Qashqai ise çok tercih edilen Sky 
Pack donanımı ile test konuğumuz. Araç, 
rakibi gibi Xenon farlara sahip. Ayrıca Led 
gündüz sürüş farlarıyla Qashqai iddialı bir 
yüze sahip. Ön ızgarada büyük bir “V” har-
fini andıran farlar dikkat çekiyor. Ancak bu 
noktada rakibi Kuga’nın ön ızgara konu-

gelen Ford Kuga, karşılaştırmaya Titanium 
paketi ile konuk oldu. Bu paket kapsamında 
otomobilde 19 inç alaşımlı jantlar opsiyonel 
olarak sunulmuş. Gövdeden farklı ve otomo-
bilin arazi karakterini öne çıkaran çamurluk 
eklentileri gözlerden kaçmıyor. Önden ar-
kaya doğru uzanan keskin hatlar modeli di-
namik kılıyor. Arka bölüme geçtiğimizde ise 
Led destekli stop lambaları göze çarpıyor. 
Selefine göre karatılmış stoplar yanlara doğ-

sunda Nissan Qashqai’den daha iddialı ol-
duğunun altını çizmek gerek. Yan bölümde 
Kuga gibi Qashqai de keskin hatlar ile ge-
liyor. Kuga’daki gibi çamurluk kenarlarında 
gövdeden farklı renkler kullanılmış. Otomo-
bil yan bölümde 17 inç jantlara sahip. Di-
lerseniz üst paketlerde 19 inç jant seçeneği 
de alınabiliyor. Arka bölümde yanlara uza-
nan stop grubu dikkat çekiyor. Rakibi Ford 
Kuga’ya göre Qashqai’de stop grubu çok 

FORD 
KUGA

NISSAN
QAShQAI

Ford Kuga, 
rakibi Nissan 
Qashqai’den 
daha başarılı 
bir iç mekan ile 
karşımızda.

Qashqai daha 
modern bir 
tasarımla bizleri 
karşılıyor. 
Yeni üç kollu 
direksiyon 
iç mekanın 
en yeni 
üyelerinden 
biri.
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fazla uzamıyor.  Nissan Qashqai 4394 mm. 
uzunluğa, 1806 mm. genişliğe, 1590 mm. 
yüksekliğe ve 2646 mm aks mesafesine sa-
hip. Bu değerler ile Qashqai, rakibi Kuga’ya 
göre 137 mm. daha kısa, 32 mm. daha dar, 
113 mm. daha alçak ve 44 mm. daha kısa 
aks mesafesine sahip. 
İçeriye geçtiğimizde Nissan Qashqai daha 
modern bir tasarımla bizleri karşılıyor. Yeni 
üç kollu direksiyon iç mekanın en yeni üye-
lerinden biri. Gösterge paneli önceki ver-
siyon ile aynı. Orta konsoldaki ekran 7 inç 

nelini selefinden almış. Orta ekranda Kuga, 
rakibi Qashqai’den 1 inç daha büyük bir 
ekrana yer vermiş. Dokunmatik hassasiyeti 
ise Nissan Qashqai’den daha başarılı. Eşya 
gözü konusunda Ford Kuga, Nissan Qas-
hqai gibi vites önünde bir alana yer verme-
miş. Vites arkasında iki bardaklık, hemen 
yanında ise tablet telefonlarınızı konumlan-
dırabileceğiniz bir alan sunulmuş. Bu alan-
ların dışında kapı iç ceplerinde ve torpido 
gözünde yeteri kadar alan sunulmuş. Kuga 
456 litrelik bagaj hacmine sahip. Bu değer 

büyüklüğünde ve dokunmatik hassasiyeti 
sınıf ortalamalarında. Qashqai, eşya gözü 
konusunda vites önünde küçük bir alana 
yer verirken, hemen arkasında ise iki bar-
daklık sunuyor. Bunlar ile yetinmezseniz, 
kapı içinde ve torpido gözünde de alanlar 
size sunulmuş. Ön ve arka bölümde sunu-
lan baş ve diz mesafesi yeterli. 
Ford Kuga, rakibi Nissan Qashqai’den daha 
başarılı bir iç mekan ile karşımızda. Direk-
siyon Ford’un binek modellerinden tanıdık. 
Rakibi Qashqai gibi Kuga da gösterge pa-

ile rakibi Qashqai’yi 55 litre fark ile geçiyor. 
Ford Kuga, karşılaştırmamıza 1.5 litrelik 
yeni dizel motoru ile katılıyor. 1.5 litrelik üni-
te 120 HP güç ve 300 Nm tork değeri sağlı-
yor. 6 ileri Power Shift şanzıman ile kombi-
ne edilmiş motor, 0-100 hızlanmasını 12.4 
saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum 
hızı ise 171 km/s. 6 ileri çift kavramalı şan-
zıman geçişleri konusunda hızlı ve konforlu. 
Şanzıman üzerinden manuel olarak kontrol 
edilemeyen vites, direksiyon arkasındaki 
kulakçıklar ile manuel olarak kullanılabiliyor. 
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Ford Kuga vs Nissan QashqaiOtomobilin fabrika verilerine göre tüketim 
değeri 4.8 litre. Biz testimiz sırasında 6.5 lit-
relik tüketim değeri elde ettik. 
Nissan Qashqai ise karşılaştırmamıza 130 
HP güç ve 320 Nm tork değerine sahip bir 
ünite ile konuk oluyor. Renault markasından 
alınan bu ünite, rakibinin değerlerinden 10 
HP ve 20 Nm tork daha fazla. CVT şanzı-
man ile kombine edilen motor 0-100 km/s 
hızlanmasını 11.1 saniyede tamamlıyor. 
Otomobilin maksimum hızı ise 183 km/s. 
Arada 1.3 saniyelik 0-100 hızlanma farkı 
görülüyor. Bu farka Ford Kuga’nın rakibin-
den 68 kg daha ağır olması neden oluyor. 

Fabrika verilerine göre karma test tüketimi 
4.7 litre. Biz testimiz sırasında 6.0 litrelik tü-
ketim değeri elde ettik.
İki modelde de orta sertlikte bir süspansi-
yona yer verilmiş. İki model de irili ufaklı bir 
çok çukuru başarılı bir şekilde absorbe edi-
yor. Hafif arazi kullanımında iki model kon-
for konusunda birbirilerine denk. Yol tutuş 
konusunda ise bir Ford klasiği Kuga, ba-
şarılı grafiği ile dikkat çekiyor. Rakibi Qas-
hqai’ye göre daha iyi direksiyon tepkilerine 
sahip. Gövde salınımı konusunda da Ford 
Kuga rakibi Nissan Qashqai’ye göre daha 
stabil yol alıyor. 

  Ford  Nissan
  Kuga  Qashqai
Silindir hacmi 1498 cc 1598 cc
Maksimum güç 120 - 3600 d/d 130 - 4000 d/d
Maksimum tork 300 - 1500-2000d/d 320 - 1750 d/d
Son hız 171 km/s 183 km/s
0-100 km/s 12.4 sn 11.1 sn
Şanzıman 6 ileri Power Shift CVT
Aks aralığı 2690 mm 2646
Boyutlar (uz./gen./yüks.) 4531/1838/1703 mm 4394/1806/1590
Boş ağırlık 1605 kg 1552
Bagaj hacmi 456 lt 401
Tüketim (ş.dışı/ş.içi/ortalama) 4.6/5.1/4.8/ 100 km 4.4/5.3/4.7
Emisyon (CO2) 124 g/km 122 g/km
Fiyat 201.440 TL 155.535 TL
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Sonuç: Alper Güler
Bu segmentte iddialı olmak büyük meziyet. 
Türkiye pazarında fazlasıyla sevilen kompakt 
SUV segmenti yeniliklere doymuyor. Alanında 
iddialı iki rakibi bir araya getirdik. Her iki mo-
delin de kendine has üstünlükleri var. Burada 
tercih biraz da kullanıcıya düşüyor. Sizin için 
ikinci eli kuvvetli olsun, daha az yaksın ve fiyat 
önemli değil derseniz tercihler Qashqai yönün-
de olacaktır. Eğer ki tasarım daha gösterişli, fi-
yat ve yakıt önemli değil derseniz Kuga tercih-
lerinize göre daha mantıklı bir seçenek.

Sonuç: Önder Canözer
Kompakt SUV sınıfında Nissan Qashqai her 
zaman önemli bir oyuncu olmuştur. Son gün-
cellemeyle birlikte yeni veya yenilenen rakip-
lerine göre modelin pazardaki yerini korumak 
için önemli adımlar atılmış. Daha güncel bir iç 
mekan ve özellikle ön tasarım bu anlamda ye-
rinde bir karar. Ancak rakibi Ford Kuga da mar-
kanın özellikle Edge modelini anımsatan yeni 
tasarım çizgisiyle çok daha iddalı bir tasarımla 
karşımıza çıkıyor. Ön panel açısından da Kuga 
daha teknolojik ve biraz da karmaşık ancak 
Qashqai daha ferah ve ergonomik bir ön pane-
le sahip. Bu sınıfta açıkçası en büyük fark her 
zaman tasarımdan sonra bagaj hacmi ve yakıt 
tüketimi olmuştur. Kuga daha iyi bir bagaj alanı 
sunarak avantajlı konumda ancak performans, 
yakıt tüketimi ve fiyat oranında Qashqai farkı 
kapatıyor. Bu açıdan her iki model de sınıfında 
tercih edilebilir ancak beklentileri iyi planlamak 
gerekiyor. 
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TÜM DETAYLARIYLA

KIŞ LASTİĞİ

YAZI: YENER GÜLÜNAY

TİCARİ ARAçLARDA ZORUNLU OLAN, ÖZEL 
ARAÇLARDA İSE VALİLİK KARARI OLMADIKÇA 
ZORUNLU OLMAYAN KIŞ LASTİKLERİ 
KULLANIMI SON YILLARDA BİR HAYLİ ARTTI. 
BU AYKİ YAZIMIZDA KIŞ LASTİĞİYLE İLGİLİ BAZI 
DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR VE ÖNEMLİ 
TAVSİYELERİM OLACAK. 
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Güvenli sürüşün altın kurallarından biri, yola 
en iyi şekilde tutunabilmektir. Havalar her 
geçen gün daha da soğuyor. Bazı illerimiz-
de kar yağışı yaşanıyor. 1 Aralık tarihinden 
sonra ticari taşıtların kış lastiği kullanımı zo-
runluluğu bulunuyor. Bazı soğuk illerde va-
lilik kararıyla binek araçlara da zorunluluk 
getirilebilecek.
Zorlu kış koşullarında kış lastiklerine büyük 
iş düşer. Sanıldığının aksine kış lastikleri sa-
dece karda ve buzda değil, ısı gündüz-ge-
ce ortalaması +7 derecenin altına indiğinde 
yağmurda ve kuru hava şartlarında da yaz 
lastiğinden iyi performans gösterir. Bu ne-
denle +7 derecenin altında hala yaz lasti-
ğiniz takılıysa yol tutuşunuz emin olun çok 
daha kötü, fren ve viraj performansınız ise 
kazalara neden olabilecek derecede zayıf-
lamıştır. Tutunmayan lastiklerle aracınıza 
hakim olamazsınız. Ilıman iklime sahip olan 
yörelerde yaz lastiği takılı olanlar gece, kış 
lastiği takılı olanlarsa gündüz lastikleri daha 
az tutunacağı için hızlarına ve sürüş tarzla-
rına çok dikkat etmeliler. 
Lastiklerin diş derinlikleri, kışa girmeden 
önce ölçülmelidir. Diş derinliği 3 mm’ye in-
miş kış lastikleri kullanılmamalıdır. Lastik ha-
valarınızın kontrollerini sıklaştırın ve haftada 
bir lastik havalarınızı aracınızın üreticisinin 
önerdiği basınç değerlerinde olmasına dik-
kat edin. Lastik havasını doğru olarak ayar-
lamak istiyorsanız, lastiklerinizin havalarını 
soğukken, yani yol yapmadan kontrol edin.  
Kış lastiklerinin -40 dereceye varan soğukta 
işe yaramasını sağlayan sertleşmesini önle-
yen özel bileşimidir. Yaz lastikleri sıcak hava 

şartlarına göre daha sert hamurlu bir yapı-
dayken, kış lastikleri hem daha yumuşak bir 
hamura, hem de karlı ve buzlu yollarda tu-
tunmayı artırıcı kılcal desenlere sahiptir. 

Kuru ve Islak Zeminde Tutunma Farkı
20°C gündüz sıcağında ve kuru yolda 100 
km/s hızla yapılan fren testinde yaz lastiği 
39,5 metrede durabilirken, bu mesafe kış 
lastiği için 46 metredir. Aynı testi 5°C’de ak-
şam soğuğunda yaptığımızda yaz lastiği 41 
m, kış lastiği 41,5 metrede durabilir. Kuru 
havada +7 derecenin altında yaz lastiği ile 
kış lastiği birbirine yakın sonuç veriyor. 
Ancak yağmur yağınca kış lastiği bir adım 
öne geçiyor. Aynı testi bu kez ıslak asfaltta 
denediğimizde mesafelerin ne kadar arttığı-
nı da net olarak görebiliriz. 20°C sıcaklıkta 
ve ıslak yolda 100 km/s hızla yapılan fren-
de yaz lastiği 65,3 metrede durabilirken, bu 
mesafe kış lastiği için 67 metredir. Yani ıslak 
zeminde fren mesafesi, kuru yol şartlarına 
gore yaklaşık yüzde 50-60 civarında art-
maktadır. 
Islak zemin fren testini 5°C’de yaptığımızda 
yaz lastiği 70,5 m, kış lastiği 65,7 metrede 
durabilmektedir. Burada gördüğümüz so-
nuç hava soğudukça kış lastiklerinin belir-
gin bir avantajı olduğudur. Diğer önemli çı-
karım ise ıslak zeminde takip mesafesinin 
yüzde 50 civarı artırılması gerektiğidir. Kuru 
hava şartlarında 2 sn olan takip mesafesi, 
ıslak zeminde 3 saniyeye çıkarılmalıdır. 
Kar yağdığında yaz lastiğinin hiç şansı kal-
mazken, buzda ise kış lastiği ile yaz lastiği 
arasındaki fark gittikçe artıyor. Bu sonuçlar 
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güvenlik anlamında kesinlikle kış lastiğinin 
kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Yeni nesil 
kış lastikleri (özellikle kar lastiği demiyorum) 
sanıldığı kadar da pahalı değildir. Ama siz 
kar yağdığı gün mecbur kalıp lastik satıcısı-
na giderseniz fahiş fiyatlarla karşılaşabilirsi-
niz. Kar lastiği olarak da bilinen M+S kodla-
malı eski nesil lastikler, hem hız limiti düşük 
olduğundan, hem fazla ses yaptığından, 
hem fazla yakıt harcadığından, hem de as-
falt performansı zayıf olduğundan pek tercih 

kar yağacak diye almıyor ve riske giriyor. 
Oysa yaptığı kilometreyle bağlantılı olarak 2 
yılda yaz lastikleri aşınan bir sürücü, 2 yılın 

edilmezdi. Araziye gidilecekse tamam ama 
normal kullanımda yeni teknoloji kış lastikle-
ri, neredeyse yaz lastiklerinin sürüş konforu 
ve sürüş güvenliğini yakalamış durumda. 

Lastikle İlgili Yanlış Uygulamalar
Birçok insan 4 tane yeni kış lastiği almak 
istemiyor. İdare edebileceğini zannediyor. 
Ekstra masraf olarak görüyor. ‘Zaten benim 
dişleri iyi durumda 4 yaz lastiğim var. Gere-
kirse zincir takarım’ diyor. Senede 3-4 kez 

sonunda 4 yeni yaz lastiği daha almak zo-
runda. Yani 4 yıl içinde 2 takım lastik harcı-
yor. Oysa 4 senelik periyotta bir takım yaz 
lastiği, bir takım kış lastiği olsa ve olması 
gereken zamanda, olması gereken lastiği 
kullansa belki de yaşayacağı birçok ciddi 
kazayı yapmayacak. Aslında kış lastiği için 
ekstra bir harcama değil bu. Unutulmaması 
gereken en önemli şey ise lastiklerin değişi-
mini yaptığı km’ye bakarak değil, diş derin-
liği yaz lastiğinde 2 mm, kış lastiğinde ise 
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3 mm’ye indiğinde mutlaka yap-
malısınız. Lastiğin ömrü azal-
dıkça, yani diş derinliği kı-
saldıkça tutunma ve suyu 
tahliye etme limitleri de 
aşağı iner.
Bazıları ise sadece çe-
kiş olan tarafa (önden 
çekişse sadece ön te-
kerleklere) kış lastiği 
alıyor. Maksat yokuşu 
çıkabilecek bir tutunma 
sağlamak. Ancak arka las-
tikleri aracın kaymasına, sav-
rulmasına ve fren mesafesinin uza-
masına neden oluyor. İdeal olan 4 lastiğin 
de aynı marka ve desen olması, yere hepsi-
nin eşit şekilde tutunmasıdır.
Kış lastiklerinin performansları da birbirin-
den farklı olabilir. Lastik testlerinde kuru ha-

vada birinci olan ıslakta yedinci, 
karda on beşinci olabiliyor.  

Ya da yoğun kış şartların-
da birinci olan lastik, ıslak 
ve kuruda alt sıralarda 
kalabiliyor. Bilinçli tü-
ketici, öncelikle araç 
üreticisinin tercih ettiği 
lastik ölçülerine sadık 
kalarak, daha çok hangi 

hava ve yol koşullarında 
araç kullanacağına ba-

karak, bunu karşılayan las-
tik modelini seçmeli. Örneğin, 

uzun süre karın yerden kalkmadığı 
bir şehirdeyseniz ve buzlu yollarda araç 

kullanıyorsanız çivili kış lastikleri kullanma-
lısınız.
4X4 ve SUV araçlar kendilerine fazla güven-
memeli ve onlara da mutlaka kış lastiği ta
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kılmalıdır. Tutunmayan lastiklerle 
ne güçlerini yere verebilirler, ne 
de aracın yönünü değiştirebi-
lirler. Eğer kış lastikleriniz takılı 
şekilde karlı bir yola girerseniz 
zincir takmanıza bile gerek olma-
dan, çok daha güvenli ve stressiz 
seyahat edebileceksiniz. 

Kış Lastiği Ticari Araçlarda Zorunlu
Kış lastiği; üzerinde M+S işareti bulunan ve 
7 ºC’nin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu 
artırmak amacıyla bileşimi özel olarak be-
lirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak ta-
sarlanmış desenleri bulunan lastik türüdür. 
Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili 
lastikler de kış lastiği olarak değerlendirilir.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü 
araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm 
lastiklerinin kış lastiği olmasının zorun-
lu olduğu belirtilirken, Ayrıca, “Kamyo-
net, minibüs ve “A” türü yetki belgelerine 
kayıtlı otomobillerin tüm lastikleri ile yarı 
römork ve römorkların frenleme tertiba-
tı bulunan dingilleri üzerindeki tüm las-
tiklerinin kış lastiği olması zorunlu oldu. 
Denetimlerde uygulanacak usul ve esaslara 
yönelik olarak ise Kamyon, çekici, tanker, 
otobüs, yarı römork ve römork türü araçların 
lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti; mini-
büs, otomobil ve kamyonet türü araçların las-
tiklerinin yanaklarında ise (M+S) işareti ile bir-
likte kar tanesi (snowflake) işareti aranacak. 
Ayrıca, seyir esnasında değiştirilmek zorun-

Yolcu ve eşya ta-
şımalarında kul-
lanılan araçların 
1 Aralık 2017 - 1 
Nisan 2018 tarih-
leri arasında kış 

lastiğini kullanması 
zorunlu. Ulaştırma 

Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı bu konudaki 

mevzuatın, amaç ve hedefle-
rine uygun gerçekleşmesini ve uygulama-
da oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi 
amacıyla yaptığı bilgilendirmede kış lastiği 
kullanması zorunlu olduğu halde kullanma-
yan araç sahiplerinin 625 TL para cezasına 
çarptırılacağını açıkladı.

da kalınan lastiklerin yerine takılacak las-
tiklerin de kış lastiği olması zorunlu olduğu 
gibi, yapılan denetimlerde aynı dingil üzerin-
de içte yer alan lastiklerde (M+S) işaretinin 
okunamaması halinde sırt deseninin kış las-
tiğine uygunluğu kontrol edilecek.

Herşey Can Güvenliği İçin
Kış lastiği takmayanların veya sadece çe-
kiş tekerleklerine takmanın yeterli olduğunu 
düşünenlerin anlaması gereken şey, güven-
likten taviz vererek tasarruf yapılmayacağı-
dır. Sonucunda kaybedilen en başta insan 
hayatıdır. 
Bu nedenle işi başından sıkı tutmak, zorla 
da olsa kış lastiği kullanımını artırmak birçok 
ölümlü kazayı önleyecektir.

İşi başından 
sıkı tutmak, 
zorla da olsa 
kış lastiği 
kullanımını 
artırmak birçok 
ölümlü kazayı 
önleyecektir.
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YAZI: ÖNDER CANÖZER & FOTOĞRAFLAR: HÜSEYİN TUNCAY OCAK

MEKAN: AYDOS - YAKACIK

INFINITI’NİN DÜŞÜK HACİMLİ MOTORLARIYLA 
GİRDİĞİ YENİ SEGMENTTE İDDİALI TEMSİLCİSİ 
Q30, 1.6 LİTRELİK BENZİNLİ VERSİYONUYLA 
SAYFAMIZA KONUK OLDU.
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R enault-Nissan ittifakı ile Da-
imler’in işbirliğinin meyvesi 
olan Infiniti Q30, geçtiğimiz yıl 
Türkiye pazarına sunulmuştu. 
Mercedes-Benz GLA modeli 

temelleri üzerinde geliştirilen ve aynı plat-
formu kullanan model, GLA ile büyük ben-
zerlikler taşısa da detaylarda farklılaşıyor. 

yansıyabilmesi de ekibin başarısını ortaya 
koyuyor. 
Bombeli hatlara sahip motor kaputu, geniş 
ızgara ve bumerang formlu gündüz farla-
rı araca karakteristik bir yüz kazandırıyor. 
Önde gülen bir yüzü andıran tasarım, arka 
bölümde ise üzgün bir yüzü andırıyor. Arka-
ya doğru eğimli tavan yapısı ve karartılmış 

Markanın bu Crossover modeli henüz tanı-
tılmadan önce Frankfurt Otomobil Fuarı’n-
da sergilenen konsept versiyonu ile büyük 
ses getirmişti. Özellikle atletik tasarım çizgi-
si için tasarım bölümü Çita’yı örnek alarak, 
farklı ve araca has bir tasarım oluşturma-
yı başardılar. Bugün konsept modelin yol 
versiyonunun büyük değişim geçirmeden 

camlar, tavan raylarıyla birlikte sportif bir 
görünüm sunuyor. 
Infiniti Q30,  4425 mm. uzunluğa, 1805 mm. 
genişliğe ve 1495 mm.yüksekliğe sahip. 
2700 mm. dingil mesafesiyle iç mekanda sı-
nıf standartlarında bir diz mesafesi sunuyor. 
Arka bölümde eğimli tavan yapısı nedeniyle 
uzun boylu yolcular için baş mesafesi sıkıntı 

Tasarım 
bölümü Çita’yı 
örnek alarak, 
farklı ve araca 
has bir tasarım 
oluşturmayı 
başardılar. 

Infiniti Q30,  
4425 mm. 
uzunluğa, 
1805 mm. 
genişliğe ve 
1495 mm.
yüksekliğe 
sahip. 
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yaratabilir. 430 litrelik bagaj hacmine sahip 
aracın yerden yüksekliği ise 170 mm. 
Aracın dış tasarımındaki krom detaylar, iç 
mekanda da fazlasıyla görülüyor. Ön pa-
nel ve genel tasarımda fazlasıyla Merce-
des-Benz çizgileri hakim ama zaten GLA ile 
aynı platformu paylaşan bir otomobilde de 

bu benzerlikler normal karşılanmalı. Koltuk 
ayarları da yine Mercedes modellerindeki 
gibi kapı kollarına yerleştirilmiş. Tabi bu ara-
da herşey birebir aynı değil. Örneğin 7 inçlik 
dokunmatik multimedya ekranı arayüzüy-
le de buradaki en büyük farkı oluşturuyor. 
Müzik sistemi olarak BOSE tercih edilmiş. 

Aracın vites kolu da küçük ve şık tasarlan-
mış ve kaliteli malzemeler ile prestij algısı 
yükseltilmiş. 
Infiniti Q30, markanın Performans Direktö-
rü Sebastian Vettel’in de yer aldığı tecrübeli 
bir ekip tarafından geliştirildi. Üç kez For-
mula 1 dünya şampiyonu olan Infiniti Red 

Bull Racing pilotu, dünyanın dört bir yanın-
daki Infiniti teknik takımları ile bir araya ge-
lerek, modelin sürüş dinamikleri konusunda 
önemli katkılar sağladı. Sürüş dinamikleri 
demişken, motor ve performansa göz at-
makta yarar var. Test aracımızın kalbinde 
1.6 litrelik turbo destekli benzinli bir motor 

Aracın dış 
tasarımındaki 
krom detaylar, 
iç mekanda 
da fazlasıyla 
görülüyor. 

Infiniti Q30, 
Sebastian 
Vettel’in de 
yer aldığı 
tecrübeli bir 
ekip tarafından 
geliştirildi.
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görev yapıyor. 1595 cc hacmindeki motor, 
5300 d/d’de 156 PS güç ve 1250 ile 4000 
d/d aralığında 250 Nm tork değeri sunuyor. 
7 ileri DCT otomatik şanzımanla kombine 
edilen motor sayesinde araç, 215 km/s hıza 
ulaşabiliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 8.9 
saniyede gerçekleştiriyor. 100 kilometrede 
fabrika verilerine göre 5.9 litre yakıt tüketen 

araç ile biz testimiz boyunca 7 litreye ya-
kın bir tüketim değeri elde ettik. Ancak sa-
kin kullanımda fabrika verilerini yakalamak 
mümkün. 
Markanın İngiltere’deki Sunderland Fabri-
kası’nda üretilen Infiniti Q30, ülkemizde ay-
rıca 1.5 litrelik dizel, 2.0 litre turbo benzinli 
motor ve isteğe bağlı AWD (sürekli dört te-

kerden çekiş) versiyonları ile satışa sunulu-
yor. 
Infiniti Q30, özellikle ses yalıtımı konusunda 
çok başarılı. Bombeli hatlar nedeniyle başta 
aracın köşelerine alışmak gerekiyor. İç me-
kanda ergonomi açısından bir sorun görme-
dim. Süspansiyonlar yoldan gelen darbeleri 
emme konusunda başarılı. Aracın 430 litre-

lik bagaj hacmi sınıf standartları açısından 
yeterli. Markanın giriş seviyesindeki modeli 
olan Q30 daha çok tasarımı ön planda tutan 
gençler için ideal bir seçenek. 181 bin 769 
TL’den başlayan fiyat seçeneklerine sahip 
Q30’da rakam 227 bin 616 TL’ye kadar çıkı-
yor. Test aracımız üzerindeki donaımla bir-
likte 221 bin 966 TL fiyat etiketine sahip.

INFINITI Q30 1.6 DCT

 Silindir hacmi 1595 cc
 Maksimum güç 156 - 5300 d/d
 Maksimum tork 250 - 1250-4000 d/d
 Son hız 215 km/s
 0-100 km/s 8.9 sn
 Şanzıman DCT Otomatik
 Aks aralığı 2700 mm
 Boyutlar(uz./gen./yüks.) 4425/1805/1495 mm
 Boş ağırlık 1491 kg
 Bagaj hacmi 430 lt
 Tüketim (ş.dışı/ş.içi/ortalama) 5.1/7.5/5.9/ 100 km
 Emisyon (CO2) 136 g/km
 Fiyat 221.966 TL
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GENİŞ AİLELER 
İçİN

1.6 BLUEHDI EAT6

PEUGEOT

YAZI: ÖNDER CANÖZER & FOTOĞRAFLAR: MEDICON
Mekan: kURTkÖY

Tüm dünyada giderek büyüyen 
SUV pazarı ülkemizde de bü-
yük rağbet görmeye devam 
ediyor. Yükselen satış grafiği 
ise, markaların bu segmentte 

iddialarını arttırmak için yeni modelleri peş 
peşe pazara sunması sonucunu doğuruyor. 
Özellikle son dönemde yeni tasarım çizgi-
si ve teknolojisiyle Peugeot bu alanda öne 
çıkan markalar arasında yerini alıyor. İlk 
kez 2009 yılında tanıtılan Peugeot 5008 ile 
birlikte Peugeot Türkiye, tam 1 yılda 3 yeni 
SUV modelini pazara sunarak SUV dünya-
sındaki iddiasını arttırdı.

Geçtiğimiz yıl yenilenerek, Avrupa’da “Yı-
lın Otomobili” ünvanını da alan Peugeot 
3008’in ardından bu kez model gamının te-
pesindeki 5008 modeli 1.6 litrelik BlueHDi 
motor ve otomatik şanzıman versiyonuyla 
sayfalarımıza konuk oluyor. 

Tasarım
Markanın 308 ve 3008 modelleri gibi EMP2 
platformundan yükselen Peugeot 5008, 
ilk bakışta 3008 ile önemli bir tasarım farkı 
bulunmayan yüzüne rağmen, boyutlarıyla 
kendisini fark ettiriyor. Önceki modele göre 
platformun avantajıyla 95 kg. daha hafif. 
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Aracın küt ve yüksek burun yapısı, uzun 
motor kaputuyla birlikte güçlü bir görünüm 
sağlıyor.  Far bloğu üzerindeki Led gündüz 
farları şık bir detay ve karakteristik bir yüz 
oluştururken, gündüz farlarından A sütunu-
na kadar uzayan çıta ise şık görünümü pe-
kiştiriyor. Yüksek omuz çizgisi ve tavan ray-
ları dinamik bir etki yaratıyor. Krom detaylar 
ve kapıları boydan boya kesen büyük krom 
çıta da bu algıya katkı sağlıyor. Özel tasa-
rım sportif jantlar da meraklı bakışları aracın 
üzerinde topluyor. 
Düz tavan ve arkaya doğru yükselen omuz 
çizgisi ile arka bölümde karartılmış camlar 
ortaya SUV segmentinin en şık tasarımlı 
otomobillerinden birisini çıkartıyor. Tabi bu 
şıklığın ana unsurlarından birisi ise A sü-

pratik bir şekilde katlanabilirken, üçüncü 
sıradaki bağımsız iki adet koltuk sadece 
katlanmakla kalmıyor aynı zamanda sade-
ce 11 kg ağırlığı ve pratik mekanizmasıy-
la kolayca yerinden çıkarılabiliyor. Üçün-
cü sıradaki her bir koltuğun sökülmesiyle 
39 litre ek bagaj hacmi yaratılmış oluyor. 
Katlanabilir ön yolcu koltuğu ile 3,20 met-
reye kadar uzunluğa sahip nesneleri taşı-
mak için alan yaratılabilirken eller-serbest 
elektromotorlu bagaj kapağı ise kullanım 
kolaylığını destekliyor. Kabin içine dağıtı-
lan toplam 39 litrelik saklama alanlarıyla 
küçük eşyaların neden olabileceği kalaba-
lık da ortadan kalkıyor. Aracın dingil me-
safesinin ise 2840 mm olduğunu belirte-
lim. 

tunundan başlayarak, C sütunundan stop 
lambasına kadar inen krom çıtalar… Ta-
vanın arkaya doğru uzayan üst bölümü ve 
arka bölümde Peugeot’nun Aslan Pençesi 
şeklindeki stop tasarımı da kalite algısını 
yükseltiyor. 

Boyutlar
4641 mm uzunluğa, 1844 mm genişliğe ve 
tavan barlarıyla 1646 mm yüksekliğe sa-
hip araç, Peugeot 3008’den 19 cm ve ön-
ceki 5008 versiyonundan ise 11 cm daha 
uzun. İkinci koltuk sırasında 60 mm daha 
fazla diz mesafesi sunulan otomobilin ba-
gaj hacmi ise 780 litre… İkinci koltuk sı-
rasındaki her biri uzunluk ve sırtlık eğimi 
ayarlı üç adet bağımsız katlanabilir koltuk 

İç Mekan
Büyüyen dış boyutlar iç mekanda da kendi-
sini gösteriyor ve önde ve arkada oldukça 
iyi bir baş ve diz mesafesi sunuluyor. Ara-
cın iç mekan ve ön panel tasarımı markanın 
3008 modeliyle aynı. Zaten tasarım ve ergo-
nomi konusunda kendisini kanıtlamış i-Co-
ckpit, 5008’de de şık ve kullanışlı bir kokpit 
yaratmış. 
Alt ve üst kısmı düz tasarımıyla spor direksi-
yon simidinden başlayarak, dışarıdaki krom 
detayların da iç mekanda fazlasıyla kullanıl-
dığını görüyoruz. Konsola entegre 8 inç bü-
yüklüğündeki dokunmatik ekran ve 12,3 inç 
büyüklüğündeki dijital gösterge paneli gibi 
özelliklerle yeni Peugeot i-Cockpit daha da 
gelişmiş durumda. Dokunma hassasiyeti 
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Peugeot 
3008’den 
19 cm ve 
önceki 5008 
versiyonundan 
ise 11 cm daha 
uzun.



124 125

SÜRÜŞ İZLENİMİ

yüksek kapasitif ekran, sürücünün ihtiya-
cı olan bilgileri ekrana yansıtıyor. Sürücü 
bu ekran üzerinden: radyo, klima, uydu 
navigasyon, araç ayarları ve telefon gibi 
bilgilere erişebiliyor. Ekrandaki tüm bilgi-
lere aynı zamanda 3008’deki gibi piyano 
tuşları gibi sıralanan bölümdeki düğme-
lerle tek dokunuşla da ulaşmak mümkün. 
GT Line ve GT versiyonlarında sunu-
lan i-Cockpit Amplify tamamen yeni bir 
sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. 
Farklı parfüm seçenekleri arasında tercih 
yapabildiğini araçta kokular uluslararası 
üne sahip parfümler Scentys ve Anto-
ine Lie ile birlikte geliştirilmiş. Sunulan 
üç kokunun her birinin de kendine özgü 
bir karakteristiği var. Cosmic Cuir canlı 
ve etkileyici bir parfüm olmakla birlikte 
aynı zamanda markanın imzası niteliğin-
de, Aerodrive canlı ve uyarıcı bir parfüm, 
Harmony Wood otantik ve rahatlatıcı bir 
parfüm… Her bir parfüm için mevcut üç 
farklı yoğunluk ayarı bulunuyor.

Motor ve Performans
Peugeot 5008, Türkiye’de Euro 6.1 
uyumlu benzinli PureTech ve dizel Blu-
eHDi motor seçenekleri ile satışa sunu-
luyor. Test aracımızın kalbinde ülkemizde 
de çok ilgi gören 1.6 litrelik BlueHdi dizel 

ünite görev yapıyor. EAT6 tam otoma-
tik şanzımanla kombine edilen 1560 cc 
hacmindeki motor, 3500 d/d’de 120 HP 
güç ve 1750 d/d’de 300 Nm tork değeri 
sunuyor. 184 km/s hıza ulaşabilen aracın 
0-100 km/s hızlanması ise 11.9 saniyede 
gerçekleşiyor. 
100 kilometrede fabrika verilerine göre 
ortalama 4.3 litre yakıt tüketen araçta 
ben biraz da performanslı kullanımla 5.5 
litre seviyesinde bir tüketime ulaştım. Sa-
kin kullanımda fabrika verisini yakalama 
hiç de zor değil. 

Donanım
Ülkemizde Active, Allure, GT Line ve GT 
donanım seviyeleriyle satışa sunulan 

GT Line ve GT 
versiyonlarında 
sunulan i-Cockpit 
Amplify tamamen 
yeni bir sürüş 
deneyimini 
beraberinde 
getiriyor. 
Farklı parfüm 
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arasında tercih 
yapabildiğini 
araçta kokular 
uluslararası üne 
sahip parfümler 
Scentys ve Antoine 
Lie ile birlikte 
geliştirilmiş.
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PEUGEOT 5008 1.6 BLUEHDI EAT6

 Silindir hacmi 1560 cc
 Maksimum güç 120 - 3500 d/d
 Maksimum tork 300 - 1750 d/d
 Son hız 184 km/s
 0-100 km/s 11.9 sn
 Şanzıman Otomatik
 Aks aralığı 2840 mm
 Boyutlar(uz./gen./yüks.) 4641/1844/1646 mm
 Boş ağırlık 1380 kg
 Bagaj hacmi 780 lt
 Tüketim (ş.dışı/ş.içi/ortalama) 4.0/4.9/4.3/ 100 km
 Emisyon (CO2) 112 g/km
 Fiyat 213.000 TL

aracın fiyatı 166 bin 600 TL ile 292 bin TL 
arasında değişiyor. Test aracımız ise 196 
bin 200 TL fiyat etiketine sahip. Çok nokta 
masaj sistemiyle donatılabilen aracın zengin 
donanım listesinde FOCAL Premium Hi-Fi 
ses sistemi, açılabilir panoramik cam tavan, 
Android Auto ve Apple CarplayTM uyumlu 
Mirror Screen fonksiyonu, akıllı telefon sesli 
komut desteği (Android S-Voice ve Apple 
Siri) ve 3D navigasyon sistemi  öne çıkıyor.
5008’de sunulan, Yokuş İniş Destek Siste-
mi (HADC) de dahil Advanced Grip Control 
(İleri Çekiş Kontrol Sistemi), Aktif tam Dur-
durma Güvenlik Freni (AEBS), Güvenli Takip 
Mesafesi Uyarısı, Aktif Şerit Takip Sistemi 

(LKA), Yorgunluk tespit sistemi (Dikkatsizlik 
algılama), Akıllı Far Sistemi, Aktif Hız Lev-
hası Tanıma Sistemi, Adaptif Cruise Control 
ve Otomatik Fren Sistemi (Otomatik şanzı-
man), Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi, Park 
Assist ve Visio Park (360° görüş) gibi tek-

nolojik ekipmanlar ile sürüş daha da güvenli 
hale geliyor.

Sonuç
Geniş iç mekan ve bagaj hacmiyle kalaba-
lık ailelerin beklentilerini karşılayan Peugeot 
5008, iyi ve net bir görüş alanına sahip. 
Süspansiyon sistemi genel olarak başarılı ve 
yol tutuşla, konfor arasındaki denge iyi ko-
runmuş. Ses yalıtımı sınıfına göre iyi düzeyde 
ancak motor sesi sportif kullanımda  bir parça 
içeriye yansıyabiliyor. 
Sunduğu teknolojiler ve zengin donanımı mo-
delin artıları, fiyat konusunda ise daha uygun 
fiyatlı rakipleri bulunuyor. 
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SİLİNDİRİ KAPA 
EKONOMİ YAP SEAT ATECA

YAZI: ALPER GÜLER FOTOĞRAF: GÜRKAN ÇAĞLAR
MEKAN: İSTANBUL

KOMPAKT SUV MODELLER ÜLKEMİZDE RESMEN BİR TREND HALİNE GELDİ. 
MARKALAR BU ALANDA BİRDEN FAZLA MODEL SERGİLİYORLAR. SEAT ATECA’DA 
BUNLARDAN BİRİ. OTOMOBİLİ DAHA İLGİNÇ KILAN BİR DİĞER DETAY İSE SİLİNDİR 
KAPAMA TEKNOLOJİSİNE SAHİP BENZİNLİ MOTOR. SİSTEM NE KADAR BAŞARILI?
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Kompakt SUV segmenti Türki-
ye pazarında fazlasıyla sevildi. 
Bunun nedeni yüksek ve hey-
betli otomobillerde kendimizi 
güvende ve rahat hissetmemiz. 

Seat Ateca, 2016 yılında hayatımıza girdi ve 
Volkswagen Grubu’nun ünlü MQB platformu 
üzerinde yükseldi. Otomobili çekici kılan ay-
rıntıları sırala derseniz; farlar, keskin hatlar ve 
büyük hava girişlerini sayabilirim. 

Tasarım
Seat zaten tüm modellerinde keskin hat-
lı tasarım algısını ilke edinmiş durumda. Bu 
algının etkilerini Ateca’da da fazlasıyla göre-
biliyoruz. Xcellence donanım paketinde LED 
farlar standart olarak sunuluyor. Ayrıca bu 

detaylar iç mekanın kalitesini yükseltmiş. 
Ancak sert malzemelere kokpitin alt bölüm-
lerinde sıkça rastlıyoruz. Gösterge pane-
li okunaklı ve ortasındaki küçük ekrandan 
otomobilinizle ilgili bazı bilgilere ulaşmanız 
mümkün. Orta konsolda 8 inç büyüklüğün-
de bir ekran yer alıyor. Style donanımdan 
itibaren bu ekran standart olarak sunuluyor. 
Eşya gözü konusunda model vites önünde, 
arkasında ve kapı içinde yeteri kadar alan 
sunmuş. Önde ve arkada sunulan alan ye-
terli. Özellikle diz mesafesi konusunda da 
Seat Ateca, arkadaki yolcular için iyi bir ala-
na sahip. 

Motor ve Performans
Otomobil 1.4 Litre EcoTSI motora sahip. 

donanımda gövde rengi kapı kolları ve yan 
aynalar dikkat çekiyor. Lüks otomobillerde 
görmeye alışık olduğumuz, asfalta otomo-
bilin modelinin logosunu ve ismini yansıtan 
bir sistem yine bu donanımda geliyor. 18 inç 
jantlar da aracın sportif yapısını destekliyor. 
Arka bölümde bagaj kapağı ve yan bölüme 
uzanan stop grubu dikkat çekiyor. Bagaj ka-
pağının altında model ismi ve sağında dört 
tekerlekten çekiş sistemini ifade eden logo 
yer alıyor. Seat Ateca,  4363 mm. uzunluğa, 
1841 mm. genişliğe, 1601 mm. yüksekliğe 
ve 2638 mm. aks mesafesine sahip. 

İç Mekan
İçeride Seat modellerinden hatırladığımız bir 
yaşam alanı bizleri karşılıyor. Deri kaplama 

ACT teknolojisine sahip otomobil, 5000 ila 
6000 devir bandı aralığında 150 HP güç 
üretiyor. Motorun otomobile sağladığı tork 
ise 250 Nm. 6 ileri DSG şanzıman ile kom-
bine edilen ünite, 0-100  km/s hızlanmasını 
fabrika verilerine göre 8.9 saniyede tamam-
lıyor. Aracın fabrika verilerine göre maksi-
mum hızı ise 189 km/s. ACT teknolojisi ile 
bu motor gerekli durumlarda 2 silindiri ka-
patarak, otomobilin yakıt tüketimine büyük 
katkı sağlıyor. Eğer ki o an güce ihtiyacınız 
olursa, sistem otomatik olarak kapattığı iki 
silindiri anında aktif ediyor. Ateca, bu kom-
binasyon ile fabrika verilerine göre 100 kilo-
metrede 6.3 litrelik ortalama tüketim değe-
rine sahip. Biz aracı biraz daha performanslı 
kullandığımız testimiz sırasında 9.6 litrelik 

Style 
donanımdan 
itibaren 
bu ekran 
standart olarak 
sunuluyor. 
Eşya gözü 
konusunda 
model vites 
önünde, 
arkasında ve 
kapı içinde 
yeteri kadar 
alan sunmuş.

Otomobil 
6 farklı sürüş 
moduna 
sahip. Eco, 
Normal, Spor, 
Individual, 
Off-Road ve 
Kar olarak 
bu modlar 
sıralanıyor.

130 131



SÜRÜŞ İZLENİMİ

Seat Ateca 1.4 EcoTSI ACT 4x4 Xcellence

 Silindir hacmi 1395 cc
 Maksimum güç 150 - 5000-6000 d/d
 Maksimum tork 250 - 1500-3500d/d
 Son hız 189 km/s
 0-100 km/s 8.9 sn
 Şanzıman 6 ileri DSG
 Aks aralığı 2630 mm
 Boyutlar(uz./gen./yüks.) 4363/1841/1625 mm
 Boş ağırlık 1401 kg
 Bagaj hacmi 485 lt
 Tüketim (ş.dışı/ş.içi/ortalama) 7.2/5.8/6.3/ 100 km
 Emisyon (CO2) 144 g/km
 Fiyat 187.290 TL

tüketim değeri elde ettik. Sakin kullanımda 
ise fabrika verilerini yakalamak zor değil. 

Otomobil 6 farklı sürüş moduna sahip. Eco, 
Normal, Spor, Individual, Off-Road ve Kar 
olarak bu modlar sıralanıyor. Eco modunda 
maksimum ekonomi sağlayan araç, Sport 
modunda performansının zirvesine ulaşıyor. 
Off-Road modunda ise otomobil ile hafif 
arazi koşullarında güvenli bir şekilde ilerli-
yorsunuz. 
Orta sertlikte süspansiyonlar bozuk zemin-
lerde size maksimum konfor sağlıyor. Ara-
cın ses yalıtımı oldukça başarılı. Yüksek ka-
roser yapısı gereği virajlarda gövde salınımı 

yapan Seat Ateca, limitleri aşıldığında ESP 
sisteminin müdahalelerine ihtiyaç duyuyor. 

Sonuç
Seat, Ateca ile kompakt SUV pazarında 
önemli yol aldı. Rakipleri güçlü olmasına 
rağmen, otomobil sportif tasarımı ve dona-
nımlarıyla ön plana çıktı. Otomobilde sunu-
lan dört çeker opsiyonu da cabası. Eğer ki 
hafif arazi kullanımları yaparım, şehir için-
de de silindir kapama teknolojisini kullanır 
ekonomi yaparım derseniz, Seat Ateca si-
zin için biçilmiş kaftan. Ancak bu segment-
te yer alan diğer rakiplerine bir de yakından 
bakın derim.

Lüks 
otomobillerde 
görmeye alışık 
olduğumuz, 
asfalta 
otomobilin 
modelinin 
logosunu ve 
ismini yansıtan 
bir sistem yine 
bu donanımda 
geliyor. 
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AYIN FOTOĞRAFIMOTORSPORLARI / MOTOGP

ZAFERİN ADI 
MARQUEZ

MOTOGP’DE TAKVİMİN SON YARIŞINDA 
PEDROSA KAZANIRKEN, SON ŞAMPİYON 
MARQUEZ OLDU. 
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AYIN FOTOĞRAFIMOTORSPORLARI / MOTOGP

M otoGP’de 2017 sezonu 
Valencia’da sona ererken, 
takvimin son ayağında ka-
zanan isim Repsol Honda 
sürücüsü Dani Pedrosa 

oldu. Nefes kesen bir mücadeleye sahne 
olan yarış sonunda Pedrosa’nın takım ar-
kadaşı Marc Marquez şampiyonluğa ulaştı. 

Marquez’in puan alamamasına bağlayan 
Dovizioso ise dokuzuncu sırada başlama-
sına rağmen, oldukça iyi bir performansla 
liderlik mücadelesine katıldı. Lorenzo’nun 
da katılmasıyla önde büyük bir mücadele 
sergilenirken, Dovizioso takım arkadaşı Lo-
renzo’yu geçmek istedi ancak Lorenzo yol 
vermeyince takım emri uygulandı. Lorenzo 

Yarışın başından itibaren uzun süre Johann 
Zarco liderliği korumasına rağmen, Pedro-
sa’nın ataklarına dayanamadı ve ikincilikle 
yetindi. 
Yarışa pol pozisyonda favori olarak baş-
layan Marquez ise daha kontrollü bir ya-
rış çıkardı ve podyuma çıkmayı başararak, 
şampiyonluğa da ulaştı. Tüm hesaplarını 

kendisine gelen mesaja rağmen takım ar-
kadaşına yol vermemekte ısrarlı davranın-
ca uyarı aldı. 
Marquez 23. turda düşmekten son anda 
kurtularak, şampiyonluğa giden yolda direk-
ten döndü. Ancak Ducati sürücüsü  Dovizi-
oso ise o kadar şanslı olamadı ve düşünce 
şampiyonluk hayalleri son buldu.
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sahne olan 
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Marc Marquez 
şampiyonluğa 
ulaştı. 

Lorenzo 
kendisine 
gelen mesaja 
rağmen takım 
arkadaşına yol 
vermemekte 
ısrarlı 
davranınca 
uyarı aldı. 



AYIN FOTOĞRAFIMOTORSPORLARI / WRC

SON ŞAMPİYON OGIERDÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI’NDA PERDE AVUSTRALYA’DA KAPANIRKEN, 
THIERRY NEUVILLE BU SEZON DÖRDÜNCÜ GALİBİYETİNE ULAŞTI.
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AYIN FOTOĞRAFIMOTORSPORLARI / WRC

Dünya Ralli Şampiyonası’nda 2018 
sezonunun son yarışı Avustral-
ya’da gerçekleşti. Zorlu mücade-
lede kazanan isim Thierry Neuvil-
le olurken, Jari Matti Latvala son 

etapta kaza geçirerek, ikinci olma şansını kay-
betti. Genel klasmanda kazanan ise Sebastien 
Ogier oldu. 
Pilotlar arasında nefes kesen bir mücadeleye 
sahne olan Avustralya Rallisi’nde son etaptan 
önceki etap iptal edilince hesaplar yeniden ya-

pıldı. Son etaba girilirken, Neuville ile Latvala 
arasında 14.7 saniye fark varken, Latvala yarışı 
tamamlamaya çok az kala yaptığı kaza ile yarışa 
veda etti. Bu hata Latvala’ya pahalıya patladı ve 
ikincilikten oldu. 
Kaza sayesinde Ott Tanak ikinciliği elde eder-
ken, Hayden Paddon da Ogier’in 1.5 dakika ka-
dar önünde yarışı tamamlayarak, üçüncü olmayı 
başardı. Şampiyonluğu garantileyen Ogier ise bu 
yarışta daha kontrollü bir sürüş sergiledi ve dör-
düncülükle yetindi.

140 141



AYIN FOTOĞRAFIMOTORSPORLARI / FORMULA 1

SEZONUN SON 
ZAFERİ BOTTAS’IN

FORMULA 1’DE 2017 SEZONU ABU DHABI’DE SONA 
ERERKEN, ZAFERE ULAŞAN İSİM VALTTERİ BOTTAS OLDU.
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MOTORSPORLARI / FORMULA 1

Formula 1’de 2017 sezonu, Abu 
Dhabi’nin Yas Marina Pisti’nde 
gerçekleşen yarışla sona erdi. 
Yarışa pol pozisyonda başlayan 
Valtteri Bottas, son yarışta zafere 

ulaşan isim olurken, sezon boyunca üçün-
cü kez podyumun ilk basamağına çıkmayı 
başardı. 
Yarışa ikinci sırada başlayan Lewis Hamil-
ton ise Bottas’ı geçmek için çabalasa da 

yarış sonuna kadar ataklardan istediği so-
nucu alamadı ve ikinci sırada mücadeleyi 
tamamladı. Genel olarak diğer yarışlara göre 
daha sakin bir atmosferde geçen mücade-
lede üçüncü sırada star alan Ferrari pilotu 
Sebastian Vettel de beklendiği gibi yerini 
koruyarak, üçüncü olmayı başardı. 
Yarış boyunca tüm pilotlar daha çok rö-
lantide kaldı demek yanlış olmaz. Büyük 
mücadeleler veya aracını zorlayan bir pilot 

olmadığı için de tüm zamanların en sıkıcı 
yarışlarından birisiyle sahne kapanmış oldu. 
Yarış başında atak deneyen Kimi Raikko-
nen ise Daniel Ricciardo’yu geçemedi an-
cak Ricciardo hidrolik sorunuyla yarış dışı 
kalınca Raikkonen dördüncü olabildi. 
Sıkıcı atmosferde geçen yarış sonrasında 
çok sayıda eleştirinin hedefi oldu. Yeni se-
zon ise 25 Mart tarihinde Avustralya Grand 
Prix’i ile star alacak.
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İLGİYLE OKUDUĞUNUZ İÇİN 
TEŞEKKÜR EDERİZ

KASIM 2017 TARİHLİ 88. SAYIMIZ 84 BİN 349 KEZ 
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