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Sevgili Carmedya okurları,

Tam 154 sayfalık Nisan sayımız, diğer tüm sayılarımız gibi yine 
ayın ilk günü ve dopdolu içeriğiyle sizlerle buluşuyor. 

Mart ayının yenilik ve gelişmelerine yer verdiğimiz dergimizde, 
Cenevre Otomobil Fuarı’nda öne çıkan modelleri sizin için 
derledik.

Yeni modeller, konsept otomobiller ve çok özel bir modifiye 
aracı da okuyabileceğiniz sayfalarımızda, Jaguar’ın tarihindeki 
ilk tamamen elektrikli modeli I-Pace’in İstanbul, Opel’in, PSA 
çatısı altında geliştirilen ilk modeli Grandland X’in Sapanca 
ve Ford EcoSport’un Antalya’da gerçekleşen Türkiye 
lansmanlarından izlenimlerimizi bulabileceksiniz. 

Bu ay modellerin tek başına sürüş izlenimlerine yer vermek 
yerine sizlere tam üç farklı karşılaştırma sunuyoruz. üİlk 
karşılaştırmamızda Mazda MX-5 1.5 SKYACTIV-G ile Fiat 124 
Spider 1.4 Multi Air yer alırken, Opel Grandland X 1.2 Turbo ile 
Seat Ateca 1.4 TSI ve Mercedes X-Class 220d ile VW Amarok 
3.0 V6 TDI rekabetinin ilginizi çekeceğini umuyorum. 

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

Bir kaç aydır trafikteki olumsuzluklardan bahsediyorum. Artık sıkıldınız biliyorum ama bunları 
anlatmak önemli.

İşim gereği günün önemli bölümünü trafikte geçiriyorum. Burada karşılaştırdıklarımı derlesem, 
7 sezonluk dizi olur. Geçenlerde haberleri incelerken, EDS kameralarının artık daha etkili 
çalışacağını anlatan bir yazı ile karşılaştım. Kendi kendime “Evet... Evet... işte bu...” dedim. 
Peki 1 hafta geçti... Neler değişti?

Ancak amiyane tabirle, “Aynı tas... Aynı hamam...” durum daha da kötüye gitmiş. Artık 
emniyet şeritlerinde trafik olmaya başladı. Kullanan kulanana. Ek olarak da burada zorunlu 
hallerde duran sürücülere bir tepki var sormayın gitsin. Hani daha etkili çalışacaktı? Hani 
yaptırımlar daha ağır olacaktı?

İnsanlar bu kameraları göre göre emniyet şeridine giriyor. Hız sınırları derseniz hak getire. 
Özellikle minibüs şoförleri için bu şerit özel olarak emirlerine sunulmuş. Üstüne bir de pişkin 
pişkin hareketleri beni benden alıyor. 

“Trafik cezaları bizi bir düzene sokacak. Biz buna çok inanıyoruz”

“YAV HE HE!”

Alper Güler
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I-PACE
JAGUAR

Longines, Conquest V.H.P. serisini tanıttı.  Kronograf saat, dakika ve saniyeyi 
gösterirken; saat 3 pozisyonunda 30 dakika sayacı ve 9 pozisyonunda 
12 saat sayacı ile merkezde ise 60 saniye sayacı bulunuyor.

Peugeot’nun yeni elektrikli dağ bisikleti  eM02 FS Powertube Cenevre’de 
Tanıtıldı. Elektromotor ve 500 Wh BOSCH bataryadan oluşan sistem 125 
kilometreye kadar bir menzile imkan tanıyor. 

LONGINES’DEN ULTRA HASSAS SAATPEUGEOT’DAN YENİ ELEKTRİKLİ DAĞ BİSİKLETİ

Jaguar’ın tamamen elektrikli ilk otomobi-
li olan I-Pace, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Yüksek Gerilim Laboratuvarı’nda yapılan bir 
etkinlikle basına tanıtıldı. 
Pace ailesinin ilk elektrikli modeli olan I-Pa-
ce tasarımıyla dikkat çekiyor. Dijital gösterge 
paneli ve orta konsol detayları oldukça dikkat 
çekiyor. İki elektrikli motor 400 bg güç ve 696 
Nm tork değeri sağlıyor. Aracın 0-100 hızlan-
ması ise 4.8 saniye... Jaguar I-Pace kaç kilo-
metre gidebiliyor?
Jaguar I-Pace bünyesindeki 90 kWh batar-
ya kapasitesi ile 480 km menzil sunuyor. Bu 
bataryalar 7 kW AC şarj noktası ile 10 saatte 
doldurulabiliyor. Hızlı şarj opsiyonu da sunan 
otomobil, 40 dakika gibi kısa bir sürede de 
şarj olabiliyor. Tek pedal sürüş özelliğine de 
sahip olan model, gazdan ayağınızı çektiği-
nizde enerjiyi geri şarj ederken yavaşlamanız 
durumunda da size katkı sağlıyor. 65 adedin 
üzerinde ön sipariş alan model 88 bin avro-
dan başlayan fiyatlar ile satışa sunuldu.

HABERLER
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HondaJet, 2017 yılında ken-
di segmentinde en çok ter-
cih edilen model oldu. 2017 
yılında dünya genelinde ger-
çekleştirdiği 43 adetlik tes-
limat gerçekleştirdi. Genel 
Havalılık İmalatçıları Birliği 
(GAMA) tarafından sağlanan 

verilere göre, Honda Aircraft 
Company tarafından üretile-
rek satışa sunulan Honda-
Jet, havacılık sektöründe de 
iddiasını sürdürüyor.
Jet, 2017 yılında Kuzey 
Amerika, Latin Amerika, Av-
rupa ve Asya’daki müşteri-

lere toplam 43 uçak teslim 
etti. Honda Aircraft Com-
pany, Greensboro-Kuzey 
Carolina’da bulunan 133 
dönümlük merkezinde ayda 
dört adetlik jet üretimi ger-
çekleştiriyor. 
2015 yılının sonlarında Fe-

deral Havacılık İdaresi’n-
den (FAA) tip onayını kaza-
nan HondaJet, o tarihten bu 
yana havacılık alanında çok 
önemli kilometre taşlarına 
imza atarak kendi kategori-
sinin en gelişmiş jeti olmayı 
hedefliyor.

Borusan Oto, Akasya AVM’de BMW Studio’yu hizmete 
açtı. 
 BMW modellerini müşterilerle buluşturan showroom man-
tığıyla hizmete giren ve Akasya AVM’nin meydanında bu-
lunan BMW Studio, farklı konseptler dahilinde sergilenen 
BMW modellerini daha yakından tanımanıza olanak veri-
yor. Bu özel showroom’da sergilenen otomobillerin tüm 
özelliklerini müşterilere BMW Genius aktarıyor. BMW Stu-
dio’da otomobil satışı yapılmamasına rağmen BMW Geni-
us dilediğiniz BMW modeli hakkında size bilgi verebiliyor, 
sorularınızı yanıtlayabiliyor.

HONDAJET’E REKOR İLGİ

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

BMW STUDIO AÇILDI

HABERLER
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DS Automobiles’den yapılan yazı-
lı açıklamaya göre; Türkiye Marka 
Müdürü görevine Çağrı Kutay atan-
dı. Mart 2018 itibariyle görevine baş-
layan Çağrı Kutay, Peugeot Türkiye 
Genel Müdürü İbrahim Anaç’a bağlı olarak 
görev alıyor.
10 yıldan uzun süredir Türk Otomotiv Sek-
törü’nde görev alan ve 2008 yılında Mer-
cedes-Benz Satış ve Pazarlama Bölge Yö-
neticisi olarak Otomotiv Sektörü’nde kari-
yerine başlayan Çağrı Kutay, 2011 yılında 
aynı marka çatısı altında “Ürün Yöneticisi” 

olarak görevine devam etti.
Şubat 2018 itibariyle aynı markada 
“Ürün Yönetimi Birim Müdürü” ola-
rak Çağrı Kutay terfi aldı. Mart 2018 
itibariyle DS Automobiles Türkiye’ye 

Marka Müdürü olarak atandı.
1986 yılında Ankara’da doğan Kutay, 
ODTÜ Koleji’ndeki lise eğitiminin ardından 
2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi 
İmalat Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. Çağrı Kutay 2014-2017 yılları arasın-
da Bilgi Üniversitesi’nde MBA programını 
tamamladı. 

DS AUTOMOBILES ÇAĞRI KUTAY’A EMANET

  

S İ N A N  O C A KSO

E L E G A N C E

S H I R T S  -  S O C K S  -  P A N T S
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Porsche, 718’den esinlenerek 718 Cayman 
ve 718 Boxster isimlerini alan sporcu mo-
delleri, performansın ve günlük kullanım 
kolaylığı ön planda çıkarmaya hazırlanıyor. 
İki modelde de kullanılmış olan tur boşarjlı 
2.0 litre hacimli 4 silindirli motorlar 300 HP 
güç üretiyor. Motorlar, PDK’li ve tercihe bağlı 
Spor Krono Paketiyle donatılmış her iki mo-

deli de sıfırdan 100 km/s hıza 4,7 saniyede 
ulaştırıyor.
718 Boxster, sürüş dinamikleri açısından 
orijinal 718’in izinden gidiliyor. Otomobi-
lin ayarlanan şasisi, viraj performansını ar-
tırılıyor. 718 Boxster modeli, Boxster S ve 
Boxster GTS versiyonları ile satın alınabili-
yor. Önde ve yanlardaki belirgin hava giriş-

leri otomobile dinamik bir görünüm sağlar-
ken, sivri burnu da atletik bir hava katıyor. 
Daha geniş olan soğutma hava girişleri ve 
entegre LED gündüz ışıklarına sahip bi-xe-
non farların tasarımları, 718 Cayman’ın ön 
bölümünü oluşturuyor. Dört noktalı gündüz 
farları olan LED farlar opsiyon olarak sunu-
luyor.
Hem 718 Boxster’da hem de 718 Cay-

man’da, sürücüleri, 718 kokpitte kontrol 
paneli gibi öğelerle geliştirilen alışılmış Por-
sche iç ortamı bekliyor. Porsche İletişim 
Yönetimi (PCM), iki modelde de, Conne-
ct modülü, akıllı telefonlar için USB girişi, 
Apple CarPlay ve Porsche Car Connect 
gibi özel eklentiler içeriyor. Türkiye’de 718 
modelleri 114 bin 500 avrodan başlayan fi-
yatlarla satın alınabiliyor.

HABERLER
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PORSCHE 718 AİLESİ GENİŞLİYOR
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BASF Boya Bölümü, otomotiv 
renklerinin global dağılımını 
analiz eden “BASF Otomotiv 
OEM Boyaları Renk Raporu 
2017”yi yayınladı. Toplanan 

veriler otomotivin geleceğini şekillendirecek 
renk konseptleri sunarken, Renk Raporu ise 
günümüzdeki pazar durumuyla ilgileniyor 
ve bu nedenle önceki yılın verilerini içeriyor.
2017 raporuna göre dünya genelinde, 
“beyaz” renk tüm segmentlerde güçlü 
pozisyonunu korurken, neredeyse yüzde 
40’lık pazar payı ile hala bir numarada yer 
alıyor. Siyah, gri ve gümüş ile birlikte akro-
matik renkler öne çıkan renkler olmaya de-
vam ediyor. Kromatik renkler söz konusu 
olduğunda, mavi ve kırmızı neredeyse eşit 
paya sahipken, bunları kahverengi takip 
ediyor. Artan satış rakamları ve model sayısı 
ile Spor Arazi Araçları (SUV’lar) popülerlik 
verilerini önemli ölçüde etkiliyor. Bu seg-
mentte beyaz ve siyah güçlü renkler olma-
ya devam ederken kırmızı, mavi ve özellikle 
kahverengi de giderek artış gösteriyor. Bu 
durum, SUV’ların model sayısında beklenen 
büyümeyi ve çeşitliliği yansıtıyor.
2017 Avrupa Renk Raporu’nda yer alan 
rakamlar, akromatik renklerin hala en 
popüler renkler olduğunu gösteriyor. Tüm 

otomobillerin yaklaşık yüzde 78’i, trendin 
devam ettiğini göstererek geçtiğimiz yıl 
beyaz, siyah, gri veya gümüş renge boyan-
mış. Akromatik renkler arasında grinin oranı 
yüzde 19’a yükselmiş durumda. Gri artık si-
yah renk ile aynı popülerliğe sahip. Gri ton-

larındaki artan çeşitlilik, bu renging payında 
artış olmasını sağladı. 100’den fazla çeşide 
sahip olan gri, mavinin ardından en faz-
la tona sahip renk. Kromatik renklerde ise 
mavi trendi güçlü bir şekilde devam ediyor.
Mavi rengin genel yüzde 10’luk payı sabit 

kalırken, kromatik paletteki payı arttı. Avru-
pa’da üretilen neredeyse her iki kromatik 
renkli otomobilden bir tanesinin rengi mavi 
oldu. Yaklaşık 130 farklı çeşitle mavi, renk 
çeşitliliği açısından ilk sırada yer almaya de-
vam etti.

OTOMOBİLDE RENK TERCİHİ DEĞİŞMEDİ



oluştururken, ilki geçtiğimiz aralık ayında An-
kara’da açılmıştı.

FP Otomotiv kimdir?
Forum Peugeot Otomotiv olarak uzun yıllar 
kaliteli hizmet veren firma, 2017 yılında FP 
Otomotiv olarak yoluna devam etti. 
FP Otomotiv kurucusu Ömer Gedik, dene-
yimli usta başı Ferit Uzunoğlu ve başarılı eki-
biyle, artık Euro Repar Car Service olarak’da 

hizmet vermeye devam edecekler.

Euro Repar Car Service’de neler var?
Deneyimli profesyoneller tarafından işletilen 
Euro Repar Car Service her marka ve her 
yaştan araçların servis ve bakımlarını yapa-
biliyor. 
Euro Repar Car Service; yağ değişimi, ba-
kım, revizyon, lastik, fren, klima, akü, aydın-
latma, egzoz, motor, süspansiyon, teknik 
kontroller, mekanik arıza teşhisi ve hizmet 
paketi fiyatları da dahil olmak üzere geniş bir 
alanda hizmet veriyor.
Euro Repar Car Service ağı dünyanın farklı 
noktalarına yayılmış 3 bin noktadan oluşu-
yor. Bunların 1400’ü Fransa ve 300’ü ise Al-
manya’da bulunuyor. Tunus ve ağırlıklı olarak 
Cezayir de dahil olmak üzere, özellikle Orta 
Doğu Afrika Bölgesinde yayılmaya devam 
eden Euro Repar Car Service 2021 yılına ka-
dar 10 bin adedin üzerinde hizmet noktasına 
ulaşmayı hedefliyor.

PSA Grubu’nun dünya çapında çok 
markalı bakım ve onarım hizmet 
ağı Euro Repar Car Service, Türki-
ye’deki yapılanmasına İstanbul ile 
devam ediyor.

Euro Repar Car Service’in İstanbul’daki ilk hiz-
met noktası, PSA Satış Sonrasından Sorumlu 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Christophe Musy, 
Bağımsız Satış Sonrası Bölümü Başkan Yardım-
cısı Delphine Lafon-Degrange, Yedek Parça ve 
Servis Orta Doğu Afrika Bölgesi Başkan Yardım-
cısı Olivier Gandolfo ve Türkiye Yedek Parça ve 
Servis Direktörü Michel Furth’un katılımıyla ger-
çekleştirilen törenle açıldı. 
İstanbul yapılanmanın ikinci hizmet noktasını 
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ALMAN MARKASI 
DURUŞUMUZU 
KORUYACAĞIZ

Groupe PSA ile Opel birlikteliğinin ardından, merak edilenleri, mar-
kanın yeni strateji ve modellerini Opel Türkiye Genel Müdürü Öz-
can Keklik ile konuştuk.
Marka olarak Groupe PSA ile bir birleşmeniz oldu. Bu konu 
hakkında neler düşünüyorsunuz? 

Groupe PSA’nın Opel markasını satın almasıyla birlikte, grubun pazar payı yakla-
şık yüzde 17’ye ulaştı ve Avrupa’nın en büyük ikinci otomobil üreticisi konumuna 
geldik. Bildiğiniz gibi; 2012’den günümüze Groupe PSA ile Crossland X ve Grand-
land X, modellerini geliştirme amacıyla ortaya koyduğumuz başarılı bir işbirliğimiz 
mevcut.
Tüm bunları gelecek için güçlü göstergeler olarak görmek lazım. Böylece, sürekli 
değişim gösteren rekabetçi pazarda daha da başarılı olmak için ihtiyacımız olan 
güce kavuştuğumuzu ifade etmek isterim. 
9 Kasım 2017 tarihinde başarılı ve güçlü bir gelecek için PACE! planımızı açık-
ladık. Opel Avrupa CEO’su Michael Lohscheller ile birlikte, bu planda bizim ne-
ler yapmamız gerektiğini tamamen özgür bir şekilde elimizdeki varlıklarla orta-

“Groupe PSA’nın 
gelişimine Alman 

detaycılığı ile destek 
vereceğiz.”
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ya koyduk ve o planı hayata geçirmeye 
başladık.
PACE! bizim potansiyelimizi güçlü şe-
kilde ortaya koymamızı sağlayacak. Bu 
plan şirketimiz için kritik önem taşıyor. 
Bu sayede pazar şartları zorlaşsa da re-
kabetçi konumumuzu koruyabileceğiz. 
Opel markamızı sürdürülebilir kârlılığa 
sahip, elektrikli ve küresel bir şirket ha-
line getireceğiz. Geleceğimizi  güvence 
altına alacağız ve Groupe PSA’nın geli-
şimine Alman detaycılığı ile destek ve-
receğiz. Ayrıca Groupe PSA’nın doğru 
adımlarını da çalışmalarımıza adapte 
edeceğiz. Önceden Amerikan bir marka-
nın çatısı altındaydık şimdi ise Avrupa’yı 
bilen Avrupalı bir markanın çatısı altında-
yız. Bu da bize Avrupa pazarında daha 
da başarılı olma imkanı sunacak. Ölçek 

ekonomisi çerçevesinden baktığımızda 
maliyetlerimizde de fayda sağlanacak 
durumlar olacak. Ama işin temelinde 
Opel, Alman markası duruşunu koruya-
cak ve faaliyetlerine bu şekilde devam 
edecek. Otomobillerimizi müşterilerimi-
zin bizi tercih etmesinde fark yaratan te-
mel unsurları koruyacak şekilde tasarla-
yacağız: Alman mühendisliği, kalitesi ve 
güvenilirliği.

Yeni gelen ÖTV ve MTV zamlarından 
otomotiv piyasası ne derece etkilen-
di? Yılın ilk çeyreği sona ererken, sa-
tışlara etkisi ne düzeyde?
Ülkemiz otomotiv pazarı uzun vadede 
yüksek oranda büyüme potansiyeli vaat 
etse de özellikle vergiler ve döviz kur-
larındaki artışların fiyatlara yansımasın-
dan kaynaklanan, yatay diyebileceğimiz 
bir seyir izliyor. 
2016’dan günümüze 3.20 TL’den sevi-
yesinden 5.00 TL seviyesine yükselen 
euro kuru ve ÖTV zamları kaçınılmaz 
olarak tavsiye ettiğimiz satış fiyatlarımı-
zı etkiledi. 
Tüm bu etmenlere rağmen 2018’in ilk 
iki ayında pazarın geçen seneki seviye-
sinde kalması otomotiv sektörümüzün 
dayanıklılığını göstermesi açısından se-
vindirici.

PACE planı
bizler için
çok önemli.
Ayrıca Groupe 
PSA’nın doğru 
adımlarını da 
çalışmalarımıza 
adapte 
edeceğiz. 
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Marka olarak 2018 yılı hedeflerinizden 
bahsedebilir misiniz?
Pazarın bir önceki yıla göre çok fazla de-
ğişim göstereceğini öngörmüyoruz. 950 
bin dolaylarındaki bir toplam pazar için-
de yaklaşık olarak yüzde 6’ya yakın bir 
paya ulaşmayı hedefliyoruz.
2018’de hacimli satışlarımızı gerçekleş-
tirdiğimiz bazı segmentlerden daha çok 
SUV ve D segmentinde satışlar yapmayı 
amaçlıyoruz. Özellikle yeni SUV model-
lerimiz bize bu konuda çok fayda sağ-
layacak. Biliyorsunuz SUV ailemizi geç-
tiğimiz Kasım ayında tamamladık. Tüm 
Opel SUV ailesi üyeleri birbirlerinden net 
şekilde ayrılıyor ve farklı ihtiyaçlara ku-
sursuz karşılık veriyor. SUV ailemizin ilk 
üyesi Mokka X kaslı yapısı, 4,3 metrelik 
ufak yapısı, yüksek oturma pozisyonu ve 
yerden yüksekliği nedeniyle tercih edili-
yor. 
Mokka X diğer modellerimizden farklı 
olarak adaptif dört çeker sistemine de 
sahip. 
Crossland X ise B segmentinde Mokka 
X’in yanında konumlanıyor. Boyutları da 
bu modele benziyor. Bu modelimiz daha 
çok şehirli hayat tarzına uyum sağlıyor 
ve geniş ve çeşitli eşya saklama seçe-
nekleri ile öne çıkıyor. Grandland X ise 

Mokka X’in ardından, Crossland X ve 
Grandland X ile SUV pazarına Groupe 
PSA ile ortak çalışarak radikal otomo-
biller kattınız. Başka sürpriz modelle-

diğer iki modelimizden yaklaşık 20 cm. 
daha uzun ve C segmentinde konumla-
nıyor. ferah tasarımı, üstün teknolojileri 
ve geniş bagaj hacmi ile öne çıkıyor.

riniz olacak mı?
Önümüzdeki yıl tamemen yenilenen 
yeni nesil Corsa’yı müşterilerimizle bu-
luşturacağız. Corsa markamızın yoğun 

“2018’de yüzede 
6 oranında bir 
paya ulaşmayı 

hedefliyoruz. 
D ve SUV 

segmentlerinde
satış yapmayı 

planlıyoruz.   
SUV model 

ailesi burada 
daha çok ön 

plana çıkacak. 
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talep gören modellerinden biri ve tüm 
meraklıları temin ederim hiç beklemedik-
leri bir otomobille karşılarına çıkacağız. 
Corsa’nın yanı sıra 2020 yılında dokuz 
yeni modelimizi pazara sunmuş olaca-
ğız. Her sene bir büyük model sunumu 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu mo-
dellere ilişkin bilgileri de önümüzdeki dö-
nemde sizlerle paylaşacağız.

Groupe PSA’ya katılmanın ardından, 
Türkiye’de bir yatırım gündeme gele-
bilir mi? Bu konuda Opel Türkiye ola-
rak sizin bir çalışmanız var mı?
PACE! planının P’si biliyorsunuz Perfor-
mans ve Karlılığı temsil ediyor. Bu ne-
denle Türkiye’de bir yatırımın gündeme 
gelmesi için özellikle karlılık yönünde 
çok güçlü veriler sunması gerekiyor. Bu 
doğrultuda şu an için herhangi bir yatı-
rım gündemde görünmüyor.
Diğer taraftan Opel markamız olarak ül-
kemizde üretim yapmasak da, ülke gene-
line yayılmış 66 hizmet noktamızla istih-
dama destek verirken, yerel üreticilerden 
aldığımız yedek parçalar ile de ekonomi-
ye katkı sağlıyoruz. Yerel üreticilerden al-
dığımız yedek parçaların toplam değeri 
yıllık 150 milyon euro’ya yaklaşıyor. Se-
vilen SUV modelimiz Mokka X’in elektrik 

tilmişti. İlk elektrikli veya hibrit Opel 
modellerini ne zaman görmeye başla-
yacağız? İlk elektrikli araç hangi sınıfa 
yönelik tanıtılacak?
Otomotiv sektörünün her zaman olduğu 
gibi büyük bir dönüşüm içinde olduğunu 
hepimiz izliyoruz. 
Artık otomotiv şirketlerinin geleneksel 
üretimini yeni trendlerle geliştirmesi bir 
tercih değil, zorunluluk. Groupe PSA ça-
tısı altında biz de Opel markamızla bu 
trendlere en hızlı uyumu sağlamak üze-
re çalışmalarımızı başlattık ve 2020 yılı 
itibariyle Corsa modelimizde dahil dört 

kabloları ülkemizde üretiliyor.

Groupe PSA ile birleşimin ardından 
paylaşılan detaylarda, Opel markası-
nın bundan sonra elektrikli araç tek-
nolojisi üzerine yoğunlaşacağı belir-

yeni elektirikli motora sahip otomobili-
mizi pazarlara sunacağız. 
Şu anda hibrit olacağını açıklayabilece-
ğim bir diğer modelimiz ise geçtiğimiz 
sene Kasım ayında pazara sunduğumuz 
SUV ailemizin en büyük üyesi Grand-
land X. Plug in hibrit olacak bu modeli-
miz dört çeker ile birlikte gelecek. 

Premium markalar da artık ticari sı-
nıfa ilgi göstermeye başladı. Ticari 
sınıfta Opel nasıl konumlanacak? Bir 
pick-up gündeme gelebilir mi?
PACE! planımızın en önemli unsurların-

PACE! 
planının P’si 
biliyorsunuz 
performans 
ve karlılığı 
temsil 
ediyor.

2020 yılı 
itibariyle Corsa 
modelimizde 
dahil dört 
yeni elektirikli 
motora sahip 
otomobilimizi 
pazarlara 
sunacağız. 
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dan biri de hafif ticari segmentine güçlü 
dönüş yapma hedefimiz. Bu hedefin bir 
parçası olarak yeni Combo modelimizin 
ilk fotoğraflarını geçtiğimiz aylarda siz-
lerle paylaştık. Yeni modelimizin hedefle-

Birleşimin ardından bildiğimiz kada-
rıyla motor ve şanzıman artık Groupe 
PSA imzalı olacak. Peki şu an stokta 
bulunan mevcut modeller için nasıl 
bir strateji izlenecek? İndirim veya ye-

rimize ulaşmakta bize güç sağlayacağı 
kesin. 
Diğer taraftan bir pick-up modeli şu an 
için gündemimizde bulunmuyor. Önce-
likle odak noktamız Combo olacak. 

nileme söz konusu olabilir mi?
Grandland X ve Crossland X’te kendini 
kanıtlamış Groupe PSA motorlarını ter-
cih etmek mantıklı bir adımdı. Groupe 
PSA verimli motorlar üretme konusun-
da başarılı bir geçmişe sahip. 
3 silindirli motoru üç yıl üst üste “Yılın 
Motoru” ödülüne layık görüldü. Bu mo-
toru tercih ederek, paralel geliştirme 
sürecinden kaçınmış olduk ve aracın 
altyapısına en uygun motoru sunmayı 
başardık.
Burada dikkat çekmek istediğim bir 
nokta var yeni sunduğumuz motorlar-
da temel tasarımlar Groupe PSA’dan 
gelmesine karşılık entegre süreci kendi 
mühendislerimiz tarafından yapıldı. Mü-
hendislerimiz motor kontrol ve yönetim 
yazılımını da kendileri yazdılar. Bu ne-
denle Opel modellerimizde kullanılan 
motorlarının kendine has bir karakteri 
var. Gelecekte de mühendislerimiz ge-
liştirme ve kontrol süreçlerine aktif katı-
lım sağlayacaklar.
Insignia ve Astra’daki mevcut motor-
larımızı sunmaya devam edeceğiz. An-
cak Avrupa’daki emisyon kısıtlamaları-
na baktığımızda bu motorların da yeni 
emisyon standartlarına ayak uydurması 
zorunlu görünüyor. 

Pick-up 
modeli 
şu an için 
gündemimizde
değil.

Burada dikkat 
çekmek 
istediğim bir 
nokta var yeni 
sunduğumuz 
motorlarda 
temel tasarımlar 
Groupe PSA’dan 
gelmesine 
karşılık entegre 
süreci kendi 
mühendislerimiz 
tarafından 
yapıldı.
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Lamborghini, Cenevre Otomobil Fu-
arı’nda Centro Stile ve Cervélo Cyc-
les ortaklığından ortaklığı ile gelişti-

rilen Limited Edition Cervelo P5X triatlon 
bisikletini tanıttı. Route Magazine’de yer 
alan  haberine göre, ayrıca otomobil üre-
ticisinin son dönemdeki imzası Y şeklin-

SADECE 25 ADET ÜRETİLECEK!

36 37

KONSEPT

deki işlemeler dikkat çekiyor. Köşeli ama 
rahat tasarımı, oldukça şık bir görünüm 
oluşturuyor. Yalnızca 25 adet üretilecek 
olan bisikletin fiyatı henüz açıklanmamış 
olsa da, standart P5X modelinin 15 bin 
dolar civarında fiyatlandırılmış olması in-
sana ufak bir fikir veriyor.
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YAZI: ALPER GÜLER & FOTOĞRAFLAR: JAGUAR
MEKAN: İSTANBUL

TÜRKİYE’DE
I - PACE

JAGUAR’IN TAMAMEN ELEKTRİKLİ İLK OTOMOBİLİ 
OLAN I-PACE, İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

YÜKSEK GERİLİM LABORATUARI’NDA 
YAPILAN BİR ETKİNLİKLE BASINA TANITILDI. 

JAGUAR
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Jaguar I-Pace bünyesindeki 90 kWh ba-
tarya kapasitesi ile 480 km menzil sunu-
yor. Bu bataryalar 7 kW AC şarj noktası 
ile 10 saatte doldurulabiliyor. Hızlı şarj 
opsiyonu da sunan otomobil, 40 dakika 
gibi kısa bir sürede de şarj olabiliyor. Tek 
pedal sürüş özelliğine de sahip olan mo-
del, gazdan ayağınızı çektiğinizde enerji-
yi geri şarj ederken yavaşlamanız duru-
munda da size katkı sağlıyor. 

Jaguar’ın tamamen elektrik-
li ilk otomobili olan I-Pace, 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Yüksek gerilim Laboratua-
rı’nda yapılan bir etkinlikle 

basına tanıtıldı. 
Pace ailesinin ilk elektrikli modeli olan 
I pce tasarımıyla dikkat çekiyor. 22 inç 
jantlarıyla otomobilin son derece spor-
tif göründüğünü söyleyebiliriz. Otomo-
bilde kullanılan keskin hatlar modeli 
daha dinamik göstermiş. 
İçeride jaguar ailesinden hatırladığımız 
detaylar göze çarpıyor. Ancak bunun 
dışında her detay otomobilin teknolo-

jisini yansıtır nitelikte. Dijital gösterge 
paneli ve orta konsol detayları oldukça 
dikkat çekiyor. 
Jaguar I-Pace’de iki elektrikli motor 
bulunuyor. Bu iki motor modele 400 
bg güç ve 696 Nm tork değeri sağlıyor. 
Torku gaza bastığınız ilk andan itibaren 
hissettiğiniz için, güç konusunda ol-
dukça başarılı performans grafiği elde 
edebiliyorsunuz. Model bu güç değeri 
ile 0-100 hızlanmasını 4.8 saniyede ta-
mamlıyor. 

22 inç jantlar 
Jaguar 
I-Pace’i 
sportif 
göstermeye 
yetmiş. 
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MEKAN: İZMİR 
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TÜRKİYE’DE

FORD
ECOSPORT

FORD’UN TÜRKİYE’DEKİ SUV AİLESİNİN EN YENİ ÜYESİ 
YENİ ECOSPORT, FORD PERFORMANCE AİLESİNİN 
TASARIM DETAYLARINI BARINDIRAN ST-LINE 
DONANIMI İLE TÜRKİYE YOLLARINA ÇIKTI. 



Yeni Ford EcoSport, SYNC 
3 araç içi bilgi ve eğlen-
ce sistemi, Hız Kontrol 
Sistemi ve Ayarlanabilir 
Hız Sınırlandırıcı, ayrıca 

Geri Görüş Kamerası gibi sürücü des-
tek teknolojilerini de içeriyor. Yeni Ford 
EcoSport, 12 iddialı renk seçeneğinin 
yanı sıra, kullanıcı odaklı iç mekanında 
8 inç dokunmatik ekran, ısıtmalı direk-
siyon ve ayarlanabilir bagaj bölmesi 
gibi akıllı saklama çözümlerine sahip.
Yeni EcoSport Türkiye’de ST-Line do-

nanımıyla sunulacak. ST-Line donanı-
mında, Ford Performance karakterini 
yansıtan tamponlar ve yan etekler, si-
yah renkli tavan çıtaları ve far çerçe-
veleri, 18 inç koyu renkli alaşım jantlar, 
ST-Line işaretleri, farklı tavan rengi se-
çenekleri ön plana çıkıyor. İç mekanda 
ise deri kaplamalı, dikiş detaylı alt kısmı 
düz özgün ST-Line direksiyon, geri dö-
nüşümlü malzemelerden üretilen eko-
lojik süet Miko®-Dinamica şeritli dikiş 
detaylı parçalı deri koltuklar, deri kap-
lamalı el freni ve vites topuzu, ST-Line 

marşpiyel ve alaşımlı pedallar yer alıyor.
Yeni Ford EcoSport, Ford SUV tarzını 
yansıtan, Kuga ve Edge modellerinde 
de görülen cesur ve dinamik stil özel-
liklerini içeriyor. Edge ve Kuga’dan aşi-
na olduğumuz altıgen yapılı ön ızgara 
tasarımı Yeni EcoSport’ta da ilk bakışta 
göze çarpıyor. Ön dizaynı tamamlayan 
köşeli tasarımlı farlar, gündüz yanan 
LED farları içeriyor. Sırt çantalarının şe-
ritlerinden esinlenilen ve maceracı bir 
karakteri yansıtmak üzere tasarlanan 
köşeli sis lambaları da öndeki profili ta-

mamlıyor.
Yeni EcoSport’un arka tamponu ve 
arka far tasarımları da daha net bir gö-
rünüm sunuyor. Yıldırım Mavi, Yakut 
Kırmızı ve canlı Safari Turuncu gibi 12 
dış renk arasından seçim yapılabilirken, 
yeni kontrast renkli tavan seçeneğiyle 
isteyenler araçlarını kişiselleştirebiliyor. 
18 inç alaşım jant tasarımı da sportif bir 
görünüm oluşturuyor.
Yeni Ford EcoSport, ergonomik tasa-
rımlı ve daha az tuş içeren orta kon-
solla iç mekanda sade ve şık bir düzen 

12 farklı 
renk 
seçeneği 
ile Ford 
Ecosport
kişiseleştirme
adına sizi 
fazlasıyla artı 
katıyor.

LED farlar 
modeli 
fazlasıyla 
teknolojik 
gösteriyor. 
18 inç jantlar 
ise modelin 
sportif 
algısını 
ön plana 
çıkarmış.
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sunuyor. Koltuk tasarımları ön ve arka 
yolcuların konforu için optimize edile-
rek parçalı deri/süet kaplaması ile kali-
te algısını arttırıyor.
İç mekan için sunulan çeşitli akıllı sak-
lama çözümlerinden biri olan ayarlana-
bilir bagaj zemini, gizli depolama sağ-
lamak için yükseltilebiliyor ya da bagaj 
kapasitesini 356 litreye çıkarmak üzere 
alçaltılabiliyor. 
Bagaj zemininde kullanılan bal peteği 
konstrüksiyon, her gram için çelikten 
daha güçlü hale getirilirken 300 kg’dan 
fazla ağırlığı destekleyebiliyor. Yeni orta 
konsola entegre edilen katlanabilir böl-
me, kapı içi saklama alanları ve soğut-
malı torpido gözü gibi çeşitli alanlar ile 
saklama bölümlerinde esneklik sağla-
nıyor.
Sürücü destek teknolojileri ile güvenli 

ve konforlu sürüş deneyimi
Yeni Ford EcoSport ile sürücülerin hız 
limitleri dâhilinde kalmasına yardımcı 
olan Hız Kontrol Sistemi ile Ayarlanabi-
lir Hız Sınırlandırıcı ve park etmeyi daha 
etkili ve güvenli hale getiren Geri Görüş 
Kamerası ve ön/arka park sensörleri 
sürüş konforunu arttırıyor.
Sürücü destek teknolojileri arasında 
motor torkunu ayarlayarak sürücülerin 
kontrolünü sürdürmesine yardımcı ol-
mak için frenleme sağlayan Devrilme 
Kontrol Sistemi yer alıyor. Önde sü-
rücü ve yolcu hava yastıkları, sürücü 
diz hava yastığı, göğüs kafesine ilave 
koruma sağlayan ve yolcuyu darbe-
den uzaklaştıracak şekilde tasarlanan 
yan hava yastıkları, yan darbelere karşı 
maksimum alanı koruyan perde hava 
yastıkları ile sürücü ve yolcuların gü-
venliği arttırılıyor.
Sürüş stresini ortadan kaldırıp kullanı-

cıların yola daha iyi konsantre olmasını 
sağlayan otomatik yanan farlar ve yağ-
mur sensörlü sileceklerin yanı sıra ısıt-
malı direksiyon/ön koltuk ve Elektronik 
Otomatik Sıcaklık Kontrolü aracın kon-
forunu en üst düzeye çıkarıyor.
Temel sürüş bilgilerine erişimi kolay-
laştıran 4,2 inç renkli dijital gösterge 
ve soğuk sabahlarda yola daha çabuk 
çıkmaya yardımcı olan ısıtmalı ön cam 
ve elektrikli ısıtmalı katlanabilen yan 
aynalarla kullanıcılara daha fazla kolay-
lık sunuluyor.

Sportif tasarımı ve kompakt yapısı ile 
şehrin dinamik, canlı ve hızlı yapısına 
uyum sağlayan yeni Ford EcoSport, 
hayatı dolu dolu yaşamak için macera 
dolu seyahatleri de destekleyen gü-
venli ve konforlu donanımlar sunuyor.
Geniş saklama çözümleri sunan araç, 
yolculuklarda kullanıcıların yanlarına 
ihtiyaç duyabilecekleri tüm eşyaları al-
malarına olanak sağlıyor. Yana açılan 
bagaj kapısı hacimli, yüksek paketlerin 
tavana monte edilen port bagaja kolay-
lıkla yerleştirilmesine ve bagaj bölme-

İç mekan 
şıklık 
konusunda 
başarılı. Orta  
konsoldaki 
SYNC3 
ekran,
bir çok 
isteğinize 
olumlu 
cevaplar 
verebiliyor. 
Eşya gözü 
konusunda 
ise model 
fazlasıyla 
bonkör.
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Isıtmalı 
koltuklar, 
soğuk kış 
günlerinde 
ıstmalı 
koltuklar 
konforunuzu 
arttıracak.



sinin yüksekliğinden yararlanılmasına 
imkân tanıyor.

İLETİŞİM VE EĞLENCE SİSTEMİ
EcoSport, teknolojileri ile de kullanıcı-
ların farklı beğenilerine alternatifler su-
nabiliyor. Apple CarPlay ile eşleştirilebi-
len SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi, 
kullanıcılara çeşitlilik gösteren akıllı bir 
dünyanın kapısını açıyor. Ford SYNC3, 
Yeni EcoSport’un yakınlaştırma/uzak-
laştırma ve kaydırma hareketleriyle kul-
lanılabilen 8 inç renkli dokunmatik ek-
ranıyla destekleniyor.
Yeni EcoSport’un yeni özelliklerinden 
bir diğeri ise bagaja monte edilmiş al-
çak frekans hoparlörü ve konsolun or-
tasındaki hoparlör dâhil 10 hoparlör-
den oluşan özel olarak tasarlanan B&O 
PLAY ses sistemi. Sistemi kontrol eden 
en yeni Dijital Sinyal İşleme Amfisi de 
Surround Ses ayarı dâhil, ekolayzer ve 
miksaj kabiliyetiyle oldukça iyi bir ses 

deneyimi sağlıyor.

PERFORMANS VE SÜRÜŞ
Yeni Ford EcoSport’un, 1.5 litre TDCi 
dizel motor ve 1.0 EcoBoost motor-
lu versiyonu Mart ayında; Ford Akıllı 
4×4 Çekiş (AWD) sistemiyle donatılan 
1.5 litre Ford EcoBlue dizel motor 125 
PS versiyonu ise Mayıs ayında Türki-
ye’de satışa sunuluyor. Altı ileri vites-
li manuel şanzıman ile 125 PS güç ve 
300 Nm tork sağlıyor. Akıllı 4×4 Çekiş 
(AWD) sistemi, aracın yol yüzeyini kav-
ramasını ölçerek ön ve arka tekerlekler 
arasındaki tork dağılımını 20 milisani-
yeden daha kısa sürede ayarlayabili-
yor. Sistem, torku dört tekerlek arasın-
da hızlı bir şekilde dağıtırken, kaygan 
zeminde ekstra güvenli yol tutuş sağlı-
yor. Ford’un yeni 1.5 litre EcoBlue dizel 
motoru, düşük emisyonunun yanı sıra 
daha yüksek performans sunmak üze-
re tasarlandı. Dört silindirli motor, daha 

verimli yanma ve daha düşük emisyon 
değerleri için yeni bir tasarıma sahip. 
Ayrıca, daha hızlı ve kontrol edilebilir 
turbo tepkisi sağlamak üzere geliştiril-
miş turboşarj sistemi bulunuyor. Daha 
düşük yakıt tüketimi sağlayan sessiz 
yüksek basınçlı yakıt enjeksiyon siste-
mi ise verimliliği bir üst boyuta taşıyor.
Ford’un 100 PS 1.5 litre TDCi dizel mo-
toru ise önden çekişli ve yeni altı ileri 
vitesli manuel şanzımanıyla, 4.1 l/100 
km yakıt verimliliği ve 107 g/km CO2 

emisyon özellikleriyle satışa sunulacak. 
Sunulan seçenekler arasında Ford’un 
bol ödüllü 1.0 litre EcoBoost benzinli 
motorunun 125 PS versiyonu 5.8 l/100 
km yakıt verimliliği ve 134 g/km CO2 
emisyonu, altı ileri vitesli otomatik şan-
zıman ve direksiyondan vites değiştir-
me kolaylığı sağlıyor.
Yeni Ford EcoSport, Ford Options ile 
117 bin TL’den başlayan tavsiye edilen 
anahtar teslim satış fiyatıyla Ford Yetkili 
Satıcıları’nda yerini aldı.

Ülkemize 
Ford 
Ecosport iki 
farklı motor 
seçeneği 
ile gelecek. 
Dizel 
otomatik 
seçeneği
modelde 
sunulmuyor.
1.5 dizel 
motoda
4x4 seçeneği
olacak.
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1.5 litre 
dizel motor 
4.1 litrelik 
ortalama 
tüketim 
değerine 
sahip. 1.0 
benzinli 
motorun
tüketimi ise
5.8 litre.
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YAZI: ALPER GÜLER & FOTOĞRAFLAR: MEDICON
MEKAN: KURTKÖY / İSTANBUL 

VS 124 SPIDERMX-5 
?? Haram Beygir  Mi   Can Mı

TurboAtmosferik

FIATMAZDA



Mazda 
MX-5 ise 
rakibine 
göre daha 
sportif iç 
mekan 
döşemeleri
ile 
karşımıza 
çıkıyor. 
İçeride 
kullanılan 
alkantra 
döşemler 
ve kırmızı 
dikiş 
ayrıntılar 
modeli şık 
göstermiş.

Fiat 124 
Spider, 
taba
deri kaplı
koltuk ve 
konsol ile
rakibinden 
daha şık bir 
iç mekan 
sağlıyor. 
Ayrıca 
rakibine 
göre kapı 
içlerinde 
gövdeden 
farklı renkte 
kaplamalar 
kullanılmış.

Günümüzde markalar or-
tak platformda benzer 
otomobiller yapmaya 
başladılar Trend olan bu 
etkileşim hemen hemen 

tüm markaları etkiledi. Bu etkileşimler-
den biri olan Mazda MX-5 ve Fiat 124 

Spider’ı, sizler için bir araya getirdik.
Mazda MX-5 KODO tasarım felsefesiyle 
selefinden bir hayli şık görünüyor. Akıcı 
tasarım dili otomobilde hakimken, bolca 
yuvarlak hat göze çarpıyor. Bu tasarım 
çok iddialı değil ancak, gören herkesi 
kendine hayran bırakıyor. Ön farlar ve 
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arka stoplar karoser içine resmen giz-
lenmiş. Kumaş tavanın renginin siyah 
olması, kırmızı karoser rengi ile iyi bir 
kombinasyon oluşturmuş. Mazda MX-5 
3915 mm uzunluğa, 1735 mm genişliğe, 
1225 mm yüksekliğe sahip. Modelin aks 
mesafesi ise 2310 mm. 
Fiat 124 Spider’a gelecek olursak, tasa-
rım konusunda Mazda Mx-5’ten daha 
iddialı yapı ile karşımıza çıkıyor. Gören-

nın standart modellerdeki gibi açılması 
mümkün kılınmış. Ancak Mazda MX-5’te 
plaka aydınlatmasının sağına yerleştiri-
len gizli buton sistemin daha çok beğen-
diğimi söylemeliyim. Fiaat 124 Spider, 
4054 mm. uzunluğa, 1740 mm. genişli-
ğe, 1233 mm. yüksekli ve 2310 mm. aks 
mesafesine sahip. Bu değerler ile MX-
5’ten model 139 mm. daha uzun, 5 mm. 
daha geniş, 8 mm. daha yüksek. Model-

lerin dikkatini kolayca kendine çekiyor. 
Önde tampon içine gizlenmiş farların 
çevresinde yer alan gündüz aydınlatma-
ları oldukça hoş. Çift parçalı ön ızgarada 
otomobilin agresif tasarımını destekliyor. 
Arka bölümde gövdeye bir elips çıta gibi 
yerleştirilen stop grubu, buraya farklı bir 
hava katmış. Bagaj kapağı üzerinde yer 
alan Fiat logosu da, bu modelin kendi-
ne has tarzını yansıtmış. Bagaj kapağı-

lerin aks mesafeleri ise birebir aynı uzun-
lukta. İçerideye geçtiğimizde ise model-
ler çok az fark ile birbirinden ayrılıyor. 
Gösterge panelleri, klima kumandaları, 
vitesin gerisinde yer alan multimedya 
sistemi kumandaları birebir aynı. Eşya 
gözü konusunda iki modelde vitesin he-
men gerisinde ve koltuklarının sırtlık kı-
sımlarının arasında kalan bölmede alan 
sunuyor. Burada Mazda MX-5 Recaro 
marka koltuklar ile geliyor. Yan destek-
leri bir hayli fazla olan bu koltuklar, Al-
cantra döşemeler ile geliyor. Uzun süreli 
seyahatlerde bu yan destekler biraz ağ-
rıya sebep oluyor. Daha şık bir ortam is-
terseniz Fiat 124 Spider size taba rengi 
koltuklarıyla gülümsüyor. Yan destekleri 
fazla olmayan bu koltuklar hem şık hem 
de konforlu yolculuklar vaat ediyor.  İki 
modelde de yolcu koltuğunun arkasına 
gizlenmiş bir eşya gözü bölmesi de yer 
alıyor. İki modelinde tavanı manuel ola-

Boyut 
anlamında 
modeller 
birbirine 
çok yakın. 
İç hacim 
konusunda 
ise iki 
modelde 
eşit alan 
sunuyor.

Mazda MX-5 
Fiat 124 
Spider’a 
göre daha 
sade bir 
tasarıma 
sahip. 124 
Spider ise 
tasarım 
konusunda 
daha iddialı.
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rak testimize konuk oldu. Bu sayede sü-
rüş halinde de bu tavanları açmak olduk-
ça kolay. 
Gelelim motor konusuna.İki model işte 
bu noktada birbirinden tamamen ayrılı-
yor. Fiat 124 Spider, 140 HP güç ve 240 
Nm tork değeri sunan turbo beslemeli bir 
motor ile geliyor. 6 ileri manuel şanzıman 

iyiye hissediyorsunuz. Testimiz sırasında 
ise biz 9 litrelik bir ortalama yakaladık. Bu 
ortalamayı aşağı çekmek için epey uğraş-
manız gerek.
Mazda MX-5 ise 1.5 litrelik Atmosferik 
motor ile geliyor. 131 HP güç ve 150 Nm 
tork değeri sunan bu motor 6 ileri manuel 
şanzıman ile kombine edilmiş. Otomobil 

ile kombine edilen Fiat 124 Spider, 0-100 
hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlıyor. 
Modelin maksimum hızı ise 215 km/s. 
Fabrika verilerine göre karma test tüke-
tim değeri ise, 6.4 litre olarak belirlenmiş. 
Performans konusunda turbo motor ba-
şarılı işler çıkarıyor. Ara hızlanmalarda ve 
ilk kalkışlarda Turbonun desteğini iyiden 

bu veriler ile 0-100 hızlanmasını 8.3 sa-
niyede tamamlıyor. Modelin maksimum 
hızı ise 204 km/s. Fabrika verilerine göre 
karma test tüketim değeri ise 6.0 litre 
olarak belirlenmiş. Atmosferik ünitenin 
karakteri gereği, alt devirlerde biraz can-
sızlık yaşayabilirsiniz. Ara hızlanmalar ve 
ilk kalkışlarda Fiat 124 Spider’dan daha 

Fiat 124 
Spider 
Turbo 
destekli 
motor ile 
geliyor. Bu 
sayede ara 
hızlanmalar 
daha 
başarılı.

Mazda 
MX-5 ise 
atmosferik 
motor ile 
geliyor. 
Bu motor 
ise yakıt 
tüketimi 
konusunda 
başarılı.
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yavaş kalabilir. Bunu sıfır yüz hızlanma 
değerlerine baktığımızda da rahat bir şe-
kilde anlayabiliyoruz. Burada kararı as-
lında şu şekilde vermek lazım… Ara ve 
ilk hızlanması iyi olan bir otomobil mi? 
Yoksa, tüketimi iyi olan ve daha lineer bir 
hızlanma sunan bir otomobil mi? Eko-
nomik demişken, Mazda MX-5 testimiz 
sırasında 7 litrelik ortalama tüketim veri-

sine imza attı. Bu değeri fabrika verisine 
çekmek hiçte zor değil..
İki modelde de orta sertlikte süspansi-
yonlar kullanılmış. Şehir içinde irili ufak-
lı bir çok çukuru hissediyorsunuz. Orta 
sertlikteki süspansiyon avantajını viraj-
larda daha çok gösteriyor. Özellikle yeni 
nesil MX-5, eski nesile nazaran daha 
çok söz dinleyen ön bölümüyle beğe-

Mazda 
MX-5 sürüş 
sırasında 
7 litrelik 
ortalama 
tüketimi bize 
sağladı. 

Fiat 124 
Spider ise 
9 litrelik 
ortalama 
tüketim 
verisine 
imza attı.
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nimi kazandı Aynı avantaj Fiat 124 Spi-
der’da da rahat bir şekilde hissedilebili-
yor. Yalıtım mı? Sürekli üstü açık gezmek 
isteyeceğiniz için, bu kısımdan bahset-
meye gerek yok…

PEKİ NE ALMALI?
Araç tercihleri günden güne zorlaşıyor. 
Motor bölümünü aktarırken belirttiğim 

önemli? Tüketim mi önemli yoksa per-
formans mı? Tabi birde burada altını çiz-
meme gereken bir diğer detay ise Mazda 
MX-5’in üst pakette bir çok opsiyon sayı-
labilecek detayı standart olarak vermesi. 
Fiat 124 Spider’ı Lusso pakette alsanız 
bile bazı donanımları Gusto Paket ile op-
siyonel seçerek tamamlamanız gerekiyor. 
Bu durumda fiyat farkları oluşabiliyor. Fiat
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 Fiat 124 Spider Mazda MX-5   
Silindir hacmi 1368 cc 1496 cc
Maksimum güç 140 - 5000 d/d 131 - 7000 d/d
Maksimum tork 240 - 2250 d/d 150 - 4800 d/d
Son hız 215 km/s 204 km/s
0-100 km/s 7.5 sn 8.3 sn
Şanzıman 6 ileri manuel 6 ileri manuel
Aks aralığı 2310 mm 2310
Boyutlar (uz./gen./yüks.) 4054/1740/1233 mm 3915/1735/1225
Boş ağırlık 1050 kg 1050
Tüketim (ş.dışı/ş.içi/ort.) 8.5/5.1/6.4/ 100 km 4.9/7.9/6.0
Emisyon (CO2) 148 g/km 139 g/km
Fiyat 187.500 TL 163.500 TL

Fiat 124 Spider vs Mazda MX-5gibi beklentiler daha çok ön plana çıkıyor. Güç mü Li-
neer hızlanma mı sizin için 124 Spider yaklaşık 188 bin 
TL fiyat etiketiyle alınabiliyor. Gusto paket için verilen 
10 bin TL fiyatı biraz yukarılara çekiyor. Mazda MX-5 
ise 163 bin 500 TL fiyat ile alınabiliyor. Arada 25 bin TL 
fiyat farkı oluşuyor. Bu fark biraz fazla gelebilir ancak, 
donanım ve performans konusunda sunulan farklar sizi 
tatmin edebilir. Karar sizin..



OPEL SUV AİLESİNİN YENİ ÜYESİ 
GRANDLAND X’İ İSTANBUL-SAPANCA 

YOLLARINDA YAKINDAN İNCELEDİK.
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OPEL
YAZI: ALPER GÜLER & FOTOĞRAFLAR: OPEL

MEKAN:  SAPANCA / SAKARYA

GRANDLAND

X



Yeni Grandland X mo-
dern, dinamik hatlar, ha-
valı SUV görünümü ve 
yükseltilmiş oturma po-
zisyonu ile Alman oto-

mobil üreticisi Opel’i ülkemizde payı 
her geçen gün büyüyen kompakt SUV 
segmentinde temsil ediyor. Mokka X 
ve Crossland X modellerinin yanında 
Opel SUV ailesinin üçüncü üyesi olan 
Grandland X büyüyen segmente iddi-

alı. Opel’in diğer SUV modellerinden 
20 cm daha uzun olan Grandland X, 
ülkemizde geçen yıl Kasım ayında sa-
tışa sunuldu. Markanın “Heykelsi Ta-
sarım Alman Mühendisliği ile Buluştu” 
şeklinde özetlediği tasarım felsefesini 
yansıtan Grandland X’in alt kısmındaki 
SUV tipi kaplamaları off-road yetene-
ğine de vurgu yapıyor. Aracın yan ta-
rafındaki diğer Opel’lerde de görmeye 
alışık olduğumuz keskin bıçak hatları 

Grandland X’in bir Opel olduğunu net 
şekilde vurguluyor. Opsiyonel olarak 
sunulan siyah tavan ise müşterilere 
aracını kişiselleştirme imkanı veriyor. 
Arka tarafta ise, geniş duruş, gümüş 
rengi korumalar ve ince LED stop lam-
baları ile yeni modelin sportif ve kaslı 
görünümüne katkı sağlıyor.

KALİTELİ İÇ MEKAN
Kalite iç mekanda da kendini gösteri-

Model 
tasarım
anlamında
oldukça
iddialı 
görünüyor. 
LED farlar 
otomobili 
oldukça 
teknolojik 
gösteriyor.
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diyorlar. 
Opsiyonel olarak sunulan panoramik 
sunroof ise iç mekanı daha da ferah 
hissetiriyor. Ön ve arka koltuk ve di-
reksiyon simidi ısıtmanın yanı sıra, bir 
Opel’den beklenecek şekilde AGR ser-

Bu bölgeler bilgi-eğlence sistemine, 
klima kontrollerine ve şasi özelliklerine 
kolay erişim sağlıyor.
İç mekanda kullanılan yüksek malze-
me kalitesi sayesinde Grandland X ile 
yolculuk edenler kendilerini iyi hisse-

yor. Sade ve yolculuk yapanları ferah 
hissetirecek şekilde tasarlanmış kok-
pitin gösterge paneli ve dokunmatik 
ekranlı orta konsolu yatay olarak ve 
sürücüye doğru konumlanmış. Orta 
konsol üç ana yatay bölüme ayrılmış. 

Malzeme 
kalitesi 
konusunda 
Opel 
Grandland X 
başarılı.

Opel Grandland X’in 
PSA grubuyla geliştirilen motoru

yakıt ekonomisi konusunda 
fazlasıyla başarılı.
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tifikalı ortopedik koltuklar Grandland 
X’te de bulunuyor.

514 LİTRE BAGAJ HACMİ 
2.675 mm’lik aks aralığı sayesinde 
Opel’in yeni Kompakt SUV’si iç me-
kanda yolcularına geniş bir iç mekan 
sunuyor. 514 litre (koltuklar yatırıldı-
ğında 1.652 litre) bagaj hacmi ise cö-
mert bir taşıma kapasitesi sağlıyor. 

Otomatik açılıp kapatılabilen bagaj 
kapağı ise Grandland X kullanıcılarına 
bagaj yüklemede önemli bir kolaylık 
sağlıyor. Sadece bir ayak hareketi ile 
kapağı-açıp kapamak mümkün.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Enjoy donanım paketi
• 1.2 130 HP Manuel Şanzıman S&S 

MT-6 (Benzin) 140 bin 900 TL
• 1.2 130 HP Otomatik Şanzıman S&S 
AT-6 (Benzin) 160 bin 900 TL
• 1.6 120 HP Manuel Şanzıman S&S 
MT-6 (Dizel) 167 bin 900 TL
• 1.6 120 HP Otomatik Şanzıman S&S 
AT-6 (Dizel) 178 bin 900 TL

Excellence donanım paketi
• 1.2 130 HP Düz Şanzıman S&S MT-6 

Opel 
Grandland X 
bagaj hacmi 
olarak 514 
litrelik alan 
sunuyor.
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Ultimate donanım paketi
• 1.2 130 HP Otomatik Şanzıman S&S 
AT-6 (Benzin) 204 bin 900 TL
• 1.6 120 HP Otomatik Şanzıman S&S 
AT-6 (Dizel) 222 bin 900 TL

OPEL GRANDLAND X ALINIR MI?
Lansman sürecinde aracı bir çok farklı 
zeminde deneme fırsatı yakaladık. 

Model özellikle Intelligrip sistemi saye-
sinde çamurlu ve balçık zeminlerde ba-
şarılı performans göstermeyi başardı. 
Tasarım konusunda fazla iddialı olmayan 
model, kalitesiyle sizi tatmin edebilecek. 
Opel Grandland X 140 bin 900 TL fiyat 
etiketiyle satışa çıktı. Rakipleriyle karşı-
laştırıldığında tercih listesinde rahat bir 
şekilde üst sıralara oynayabilir.

Rakipleri 
söz konusu
olduğunda
Grandland X 
tercih
listesinde
üst sıralarda
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(Benzin) 171 bin 900 TL
• 1.2 130 HP Otomatik Şanzıman S&S 
AT-6 (Benzin) 182 bin 900 TL
• 1.6 120 HP Manuel Şanzıman S&S 
MT-6 (Dizel) 
189 bin 900 TL
• 1.6 120 HP Otomatik Şanzıman S&S 
AT-6 (Dizel) 
200 bin 900 TL
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CENEVRE FUARI’NDA
2018

CENEVRE FUARI, GEÇTİĞİMİZ 
AYDA KAPILARINI OTOMOBİL 
SEVERLERE AÇTI. BU FUARDA YER 
ALAN ÖZEL MODELLERİ SİZLER İÇİN 
DERLEDİK. 
KEYİFLİ OKUMALAR.

YAZI: ALPER GÜLER

ÖNE ÇIKANLAR
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YENİ CUPRA  ATECA

Seat’ın performanslı otomobil-
lere verdiği Cupra ön adı, artık 
marka olarak karşımıza çıkıyor. 

İşte bu markanın önemli modellerinden 
biri Ateca Cenevre’de sahne almıştı.
Tasarım olarak otomobil oldukça spor-
tif görünüyor. Bunu sağlayan en önem-
li kriterler ise kullanılan body kit parça-
lar. Model 296 HP güç ve 400 Nm tork 
üreten 2.0 litrelik TSI ünite ile geliyor. 
Bu motor modele 5.4 saniyelik 0-100 
hızlanma değeri veriyor. Modelin mak-
simum hızı ise 245 km/s. 
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ABARTH 124 GT

Cenevre’ye damga vuran model-
lerden birisi de Fiat 124 GT. Bu 
model Mazda MX-5 ile ortak ge-

liştirilerek üretilen otomobil olarak bilini-
yor. Geçtiğimiz günlerde Mazda MX-5 
RF olarak tanıtılan modelde artık metal 
tavan opsiyonu sunuluyordu. Hemen ar-
dından ortak geliştirilen Fiat 124 GT’de 
bu opsiyonu sunmaya başladı. Standart 
kumaş tavandan sadece 16 kg daha 
ağır olan model, 17 inç jantlarıyla dikkat 
çekiyor. Otomobilin kalbinde 1.4 litrelik 
170 HP güç ve 250 Nm tork değeri üre-
ten turbo destekli bir motor yer alıyor. Bu 
motor Monza egzoz sistemiyle kombine 
edilmiş. Otomobil 0-100 hızlanmasını 
6.8 saniyede tamamlıyor. Otomobil altı 
ileri manuel ve otomatik şanzıman kom-
binasyonlarıyla alınabiliyor.
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Abarth markası altında fazlasıyla 
değişen Fiat modellerinden bi-
risi ise hiç kuşkusuz 695 Rivale. 

Çift renkli kombinasyonuyla otomobil 
oldukça şık görünüyor. Abart versiyo-
na yakışır şekilde tamponlar elden ge-
çirilmiş. Model daha agresif bir yapıya 
kavuşturulmuş. 
İçeride sportif algıyı kuvvetlendirmek 
için yan destekleri olan koltuklar kulla-
nılmış. Ayrıca bu koltukların, otomobi-
lin tavan rengi ile aynı olması dikkatler-
den kaçmıyor. Otomobilin kalbinde 1.4 
litrelik turbo motor yer alıyor. Bu mo-
tor 177 HP güç ve 250 Nm tork değeri 
sağlıyor. Model 0-100 hızlanmasını 6.7 
saniyede tamamlıyor. Modelin maksi-
mum hızı ise 225 km/s. 

ABARTH 695 RIVALE
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Alfa Romeo Cenevre Motor 
Show’da iki özel versiyonu ta-
nıttı. Alfa Romeo Giulia ve Stel-

vio NRING Editions, farklı tasarımı ve 
eknik alt yapısıyla dikkat çekiyor.
Otomobillerin ikisinde de karbon se-
ramik frenler kullanılmış. Bu sayede 
herhangi bir yarış pistine çıktığınızda 
frenlerinizden maksimum verim alabil-
me imkanı size sağlanıyor. Karbonfiber 
yan ayna kapakları da otomobilleri özel 
kılmaya yetmiş. 
İki modelde de 2.9 litrelik V6 motor 
kullanılıyor. Bu motor 510 HP güç ve 
600 Nm tork değeri sağlıyor. Otomo-
billerden Stelvio Quadrifoglio 0-100 
hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor. 
Modelin maksimum hızı ise 283 km/s. 
Giulia Quadrifoglio ise 0-100 hızlanma-
sını 3.9 saniyede tamamlıyor. Modelin 
maksimum hızı ise 307 km/s.

ALFA ROMEO GIULIA VE STELVIO NRING EDITIONS



Audi’nin Cenevre standında dik-
kat çeken modellerden biriside 
yeni A6 oldu. Otomobil tasa-

rım olarak oldukça dinamik görünüyor. 
Kullanılan keskin hatlar, otomobilin bu 
dinamik tasarımına karkı sağlamış. 
İçeride 10.1 inç büyüklüğünde orta ek-
ran göze çarpıyor. Bunun yanında gös-
terge paneli de dijital olarak tasarlan-
mış. Otomobilde dikkat çeken motor 
seçeneklerinden biri de 3. 0litre motor. 
Bu motor 335 HP ve 282 HP güç seçe-
nekleriyle sunulacak. 
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YENİ AUDI A6

DOSYA



BMW’Nin aileler için sunduğu 
modellerden olan 2-Series 
Active Tourer ve Gran Tou-

rer, Cenevre’de sahne alan model-
lerden. 
Bu iki model ufak bir makyaj ope-
rasyonundan geçerek otomobil se-
verlerin beğenisine sunuldu. Model-
de ön aydınlatma grubu, ızgara ve 
tamponlar önemli değişimler yaşadı. 
Yeni 17 ve 19 inç jant seçenekleri de 
otomobillerde sunulmaya başlandı. 
Otomobillerin kalbinde 109 HP, 231 
HP benzinli motorlar sunulurken, di-
zel cephesinde ise 116 ve 190 HP 
güçlerinde üniteler sunulacak. 
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BMW 2-SERIES ACTIVE TOURER ve GRAN TOURER
DOSYA



1996’dan 22 yıl sonra ortaya 
çıkan Yeni Citroën Berlingo 
Multispace, daha geniş aile-

lere çözüm üretmek için getirildi. 
Otomobilin tasarımında Cactus 
modelin izleri yer alıyor. Daha bü-
yük ön ızgara ve karoser yapısı oto-
mobilin karakterini yansıtmış. Yan 
bölümde Airbump adı verilen de-
taylarda dikkat çekiyor. 
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YENİ CITROEN
BERLINGO MULTISPACE

DOSYA



Fiat’ın 500 modeli birbirinden 
farklı özel versiyonlar ile sa-
tışa çıkarılıyor. Bunlardan biri 

olan 500 Collezione, Cenevre’de 
sahne alan modellerden. 
Otomobilin tavanı ve gövde rengi 
farklı kombine edilmiş. Bu durum 
otomobile farklı bir hava katmış. 
Jantlar otomobili oldukça şık gös-
termiş. İçeride Apple CarPlay ve 
Android Auto gibi yazılımları destek-
leyen 7 inç ekran yer alıyor. Model 
69 HP ve 105 HP güç seçenekleriyle 
gelecek. 
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FIAT 500 COLLEZIONE

DOSYA



Ford’un başarılı modellerinden 
olan Edge, makyajlı versiyonu ile 
Cenevre’de sahne alan modeller 

arasında. 
Otomobili özellikle ön yüzünde önem-
li değişimler oldu. Ön ızgara yeniden 
dizayn edilerek farklılaştırıldı. İçeride 
farklı tasarlanmış konsol dikkatlerden 
kaçmıyor. Otomobilde 2.0 litre EcoB-
lue turbo dizel motor yer alıyor. Dört 
tekerlekten çekiş sistemiyle gelen mo-
del 150 ve 190 HP güç çıkışlarına sahip 
seçenekler ile müşterilere sunulacak. 
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FORD EDGE

DOSYA



Honda’nın yedi koltuk seçenkli CR-V 
modeli Cenevre’de sahne aldı. Oto-
mobilin dışında herhangi bir değişim 

yer almazken, içeride sunulan 7 kişi oturma 
opsiyonu özellikle geniş ailelerin dikkatini 
fazlasıyla çekecek. 

92 93

HONDA CR-V

DOSYA
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Honda Jazz X-Road 2018 Ce-
nevre Otomobl Fuarı’nda sah-
ne aldı. Model hafif arazi yapı-

sını çamurluklarda sunulan gövdeden 
farklı eklentilerle ön plana çıkarıyor. 16 
inç alaşımlı jantlar ile model sportif gö-
rünmeyi başarmış. 
Otomobilin kalbinde 1.3 litrelik Motor 
sunulacak. Bu motor 103 Hp güç üre-
tecek. Bu ünite ile model 0-100 hızlan-
masını 11.4 saniyede tamamlıyor. CVT 
şanzıman seçeneği ile otomobili alırsa-
nız bu süre 12.3 saniyeye çıkıyor.

HONDA JAZZ
X-ROAD



Hyundai, Kona modeli ile dik-
katleri üzerine çekmişti. Bu 
kez modelin tamamen elekt-

rikli olan versiyonu, Cenere Otomo-
bil Fuarı’nda sahen aldı. Modelde 
iki farklı motor seçeneği yer alacak. 
39.2 kWH pil kapasiteli model, 135 
HP güç sunacak. Model bu pil ile 300 
km menzile ulaşabilecek. Diğer bir 
seçenek ise 64 kWh gücünde pil ile 
sunulan model. Bu versiyon 204 HP 
güç üretecek ve üzerindeki piller ile 
470 km menzil sunacak. 
Otomobiller hızlı şarj ile 54 dakika-
da tamamen dolabiliyor. Ayrıca fren 
sistemine konumlandırılan bir diğer 
modülde, frenleme esnasındaki gücü 
pillere geri depolama opsiyonunu 
size sunuyor. 
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ELEKTRİKLİ HYUNDAI KONA
DOSYA
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Hyundai’nin başarılı modellerin-
den olan Santa FE, tamamen 
yenilenmiş tasarımıyla Cenev-

re otomobil Fuarı’nda sahne aldı. 
Otomobil tasarım olarak selefine göre 
daha agresif görünüyor. Ayrıca kar-
deşi Kona’dan da esintilerin modelde 
sunulduğu biliniyor. Otomobilde 2.0 
litrelik dizel motor sunulacak. Bu dizel 
motorlar sırasıyla 150 ve 281 HP güç 
seçeneği üretecek. Bunun yanında 2.2 
litrelik dizel seçeneği de 197 HP güç 
üretecek. Bu üniteler altı ileri manuel 
ve 8 ileri otomatik şanzıman ile alına-
bilecek. 

YENİ HYUNDAI 
SANTA FE



Italdesign, tarafından Cenevre Otomobil 
Fuarı’na damgasına vuran modellerden 
olan Zerouno Duerta, tasarımı ile dik-

kat çekiyor. Lamborghini Veneno Roadster 
modeline yakından benzeyen otomobil, 
onun kadar ihtişamlı görünüyor. 
Otomobilde 20 inç alaışımlı jantlar yer alı-
yor. Bolca karbon fiber detay ile otomobil 
bir hayli hafif tutulmuş. Modelde 5.2 litre-
li V10 motor kullanılıyor. Audi kaynaklı bu 
motor 610 HP güç ve 560 Nm tork değeri 
sunuyor. Bu motor yedi ileri çift kavrama 
şanzıman ile kombine ediliyor. Model dört 
tekerlekten çekiş sistemiyle gelecek. 
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ITALDESING
ZEROUNO DUERTA

DOSYA
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Tamamen elektrikli modeller gün-
den güne artış gösterdi. Bunlar-
dan birisi de Jaguar’ın yaptığı 

I-Pace. Cenevre’de sahne alan I-Pace, 
hem tasarımı hem de teknolojik özel-
likleriyle dikkat çekiyor. 2018 in ikinci 
yarısından itibaren çıkacak olan model 
tamamen elektrikli olacak. 
Otomobilde iki adet elektrikli motor yer 
alacak. Bu motor kombinasyonu Ja-
guar I-Pace’e 395 HP güç ve 696 Nm 
tork değeri sağlıyor. Modelde sunu-
lan 90 kWh piller ile otomobil 380 km 
menzile sahip oluyor. Model hızlı şarj 
opsiyonu ile 40 dakikada şarj olabili-
yor. Standart bir ev prizi ile model 10 
saatte şarj olabiliyor. 

JAGUAR I-PACE



Üçüncü nesil Kia Ceed Cenevre Oto-
mobil Fuarı’nda sahne aldı. Model 
tasarım olarak selefinden daha da 

dinamik görünüyor. 
Model 2018’in ikinci çeyreğinden itibaren pi-
yasaya sunulacak. Otomobilin ön yüzünde 
önemli değişimler yaşanmış. Ailedeki Stin-
ger modelinden esintileri de burada görmek 
mümkün. İçeride daha modern bir kokpit 
kullanılmış. Gösterge paneli okunaklı ve he-
men orta konsolda da büyük bir multimedya 
ekranı yer alıyor. 
Otomobilde 1.0 litre ve 1.4 litrelik benzin-
li motorlar sunulacak. Sırasıyla bu motorlar 
120 ve 140 HP güç üretecek. Dizel motor 
olarak ise 115 ve 136 HP gücünde seçenek-
ler olacak. Bu güç seçenekleri 1.6 litre hac-
mindeki dizel motordan üretilecek. 
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KIA CEED
DOSYA
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Kia Rio’nun daha alımlı hali olan 
GT-Line, Cenevre Otomobil Fu-
arı’nda sahne aldı. Modelin tasa-

rımında parlak siyah çıtalar kullanılmış. 
Krom ön ızgarada otomobili bir hayli şık 
göstermiş. Bunun yanında Krom trim 
detaylarda gözlerden kaçmıyor. Ayrıca 
arka bölümde de krom egzoz çıkışları 
dikkat çekiyor. 
Otomobilin kalbinde 1.0 litrelik motor 
yer alacak bu motor 118 HP güç üreti-
yor. Bunların yanında ayrıca 1.25 ve 1.4 
litrelik motor seçenekleri de sunulacak. 
Bu motorlar sırasıyla 83 ve 89 HP güç 
seçenekleriyle gelecek. 

KIA RIO GT-LINE



Lamborghini bir yıl önce Huracan Perfor-
mante modelini basına tanıtmıştı. Şim-
di ise marka üstü açık versiyonu olan 

versiyon ile Cenevre’de boy gösterdi. 
Otomobilde 17 saniyede açılan yumuşak ta-
vana yer verilmiş. Buda zahmetsizce özgür-
lüğe erişmenizi sağlıyor. Otomobilin kalbinde 
5.2 litrelik V10 motor yer alıyor. Bu motor 631 
HP güç ve 600 Nm tork değeri sağlıyor. Spy-
der metal tavanlı versiyona göre 35 kg daha 
hafif. Ancak metal tavanlı versiyon 30 HP ve 
40 Nm tor daha güçlü. Model 0-100 hızaln-
masını 3.1 saniyede tamamlıyor. Metal tavana 
göre bu model 0.3 saniye daha hızlı. Modelin 
maksimum hızı ise 325 km/s. 
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LAMBORGHINI HURACAN
PERFORMANTE SPYDER

DOSYA



Dünya Prömiyerinden 1 ay son-
ra Mercedes-Benz A serisi 
Cenevre Otomobil Fuarı’nda 

sahne aldı . Model premium C seg-
mentinde daha da iddialı hale geldi. 
Tasarım konusunda model eskisine 
nazaran daha agresifleşti. Bolca kes-
kin hatların kullanılması bu durumu 
daha da çok niteledi. Modelin AMG 
versiyonu da olacak. 
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MERCEDES -BENZ
A SERİSİ

DOSYA
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Dört kapılı Coupe olur mu? Mer-
cedes-Benz bu konuda ortaya 
koyduğu model ile “Evet” ce-

vabını verebiliyor. 
Cenevre’de sahne alan Mercedes-AMG 
GT, görenleri kendine fazlasıyla hayran 
bıraktı. Dört kapılı Coupe 4.0 litrelik V8 
motor ile gelecek. 630 Hp güç ve 900 
Nm tork değerini model size sağlıyor. 
Model 0-100 hızlanmasını 3.2 saniye-
de tamamlıyor. Modelin maksimum 
hızı ise 315 km/s.

MERCEDES-AMG GT



Yenilenen   G   serisinin    güç-
lü   versiyonu da Cenevre 
Otomobil Fuarı’nda sergi-

lendi. Tasarım konusunda heybetli 
görünen model, performans konu-
sunda da sizi tatmin edecek.
Otomobilin kalbinde 5.5 litrelik V8 
motor yer alıyor. Bu motor 577 HP 
güç ve 850 Nm tork değeri üretiyor. 
Model 0-100 hızlanmasını 4.5 sa-
niyede tamamlıyor. Modelin maksi-
mum hızı ise 240 km/s.
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MERCEDES -AMG 
G63

DOSYA
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Peugeot’un başarılı modellerinden olan 
508, uzun bir aradan sonra yenilendi. 
Model D segmentinde artık daha iddialı 

modellerden biri haline geldi. 
Otomobilde konsept tasarıma yakın bir tema 
kullanılmış. Farları kesip tampona kadar 
uzanan  LED aydınlatmalar dikkat çekiyor. 
İçeride ise markanın i-cocpit diye adlandırdığı 
konsol tasarımı dikkatlerden kaçmıyor. 
Peugeot 508’de beş adet motor sunulacak. 
177 HP ve 222 HP benzinli seçeneklerinin 
yanında üç dizel motor da yer alacak. Bunlar 
sırasıyla 128 HP, 158 HP ve 176 HP olarak 
sıralanıyor. Hibrit bir seçeneğinde ilerleyen 
aylarda müşterilere sunulacağı tahmin ediliyor. 

PEUGEOT 508



Ticari sınıfta bir çok farklı model 
pazara girmeye başladı. Yeni Peu-
geot Rifter’da bunlardan biri. Ce-

nevre’de sahne alan model, tasarımıyla 
dikkat çekiyor. 
Otomobilin kalbinde 1.2 litrelik benzin-
li motor yer alacak 110 HP güç ürete-
cek olan bu motor beş ileri manuel ve 
8 ileri otomatik vites seçeneği ile gele-
cek. Bunların yanında 75, 100 ve 130 HP 
güçlerinde dizel seçeneklerde sunula-
cak. Bu motorlar beş ve altı ileri manuel, 
birde bunlara ek olarak 8 ileri otomatik 
şanzıman ile kombine edilecek. 

DOSYA
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PEUGEOT RIFTER
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Rimac, çarpıcı otomobiller ortaya 
çıkarmaya devam ediyor. Marka 
bu kez C_Two ile Cenevre Otomo-

bil Fuarı’nda dikkatleri üzerine topladı. 
Otomobilin en dikkat çekici detayları-
na gelirsek eğer, model 1888 HP güç 
ve 2300 Nm tork değeri üretiyor. Model 
bu güç değerleri ile 0-100 hızlanmasını 
1.85 saniyede tamamlıyor. Otomobil 258 
km/s hız değerine çıkmak içinse sadece 
4 .3 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Modelde 
dört tekerlek üstünde birer elektrikli mo-
tor yer alıyor. Mükemmel uyum ile güç 
dağılımı %50-50 oranında.Otomobilde 
bu motorları beslemek için 120 kWh gü-
cünde bir pil bulunuyor. Bu pil ile mo-
del 650 km menzil değerine imza atıyor. 

RIMAC C_TWO



Elektrikli modellerin güç savaşları 
başladı. Artık günümüzde daha 
güçlü elektrikli modeller görmeye 

başlayacağız. Renult Zoe R110’da 
bunlardan biri. 
R90 modeli olarak gelen Zoe 107 HP güç 
ve 225 Nm tork değeri üretiyordu. R100 
ise bu modelden 16 HP daha güçlü. 
Model bu artış ile 0-100 hızlanmasını 11.4 
saniyeye çekti. Maksimum hızı ise 135 
km/s. Otomobilde 41 kWh kapasiteli pil 
yer alıyor. Bu pil modele 300 km menzil 
sunuyor. 

DOSYA
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RENAULT ZOE R110
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Sportif bir BMW arayanların çokça ter-
cih ettiği paket M Performans, X4’te 
de sunulmaya başlandı. Bu özel ver-

siyon Cenevre’nin konuklarından biri oldu. 
Otomobil bu paket sayesinde standart mo-
delden 81 mm daha uzun, 37 mm daha geniş 
ve 3 mm daha alçak ölçüye sahip. 
Bu paket kapsamında otomobile ekstra body 
kit ayrıntılar ekleniyor. Ayrıca egzoz çıkışları-
da bu agresif yapıyı destekliyor. Otomobilin 
kalbinde 2.0 litrelik 184 HP güç ve 290 Nm 
tork değeri sunan motor yer alıyor. Bu motor 
ayrıca 225 HP güç ve 258 HP güç seçenek-
leriyle de sunulacak. 
Daha güçlü bir şeyler arayanlar için marka 
3.0 litrelik bir motor da sunuyor. Bu motor 
360 HP güç ve 500 Nm tork değeri sunuyor. 

BMW X4 M PERFORMANS
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YENİLİK

M5
TÜRKİYE’DE

BMW



BMW, altıncı nesliyle ye-
niden karşımızda. Model 
tasarımı ve teknolojileriy-
le dikkat çekiyor.
BMW’nin iddialı modelle-

rinden olan M5, yenilenerek segmentini 
kızıştırmaya geliyor. Şubat 2018 itibariy-
le satışa çıkan model. 89 bin Sterlin’den 
satışa sunuldu.
Otomobilin kalbinde 4.4 litrelik turbo V8 
motor sunuluyor. Bu motor 600 HP güç 
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YENİLİK

ve 750 Nm tork değeri sağlıyor. 
Model bu güç değerleri ile 0-100 hız-
lanmasını 3.4 saniyede tamamlıyor. 
Motor Steptronic  şanzıman ile kombi-
ne edilmiş. 
Hızlı vites geçişleri sayesinde otomobil 
performans konusunda doyurucu ola-
cak. İç mekanda yan destekleri büyük 
koltuklar kullanılmış. Bu koltuklar oto-
mobilin sportif karakterini iç mekana 
yansıtmış.



KARŞILAŞTIRMA
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VS
YAZI: ALPER GÜLER & FOTOĞRAFLAR: MEDICON

MEKAN: HADIMKÖY / İSTANBUL VOLKSWAGEN
AMAROK

MERCEDES BENZ
X-SERİSİPICK-UP SEGMENTİNDE ÖNE 

ÇIKAN İKİ GÜÇLÜ RAKİBİ BİRARAYA 
GETİRDİK. MERCEDES-BENZ 
X-SERİSİ VE VW AMAROK 
TÜM DETAYLARIYLA KARŞINIZDA...



Pick-Up
segmenti
günüzde 
fazlasıyla 
popüler 
oldu.
Bunun 
en büyük
sebebi, 
artan 
konfor 
çıtası ve 
tasarım 
olarak daha 
iddialı hale
gelmeleri.

Tasarım 
konusunda
iki modelde 
iddialı. Her 
iki modelde 
de kullanılan
led gündüz
farları
otomobillere
farklı
bir hava 
katmış.

Pick-Up segmenti giderek 
kızışıyor. Burada yeni mo-
dellerden biri olarak Mer-
cedes-Benz X serisini gö-
rüyoruz. Nissan’ın Nava-

ra’sı ile yapılan ortak yapılan çalışma ile 
X serisi ortaya çıktı. Amarok ile tasarım 

olarak karşılaştırdığımızda X serisi daha 
şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Ama-
rok’da sunulan LED gündüz aydınlatma-
ları da model agresif bir bakış sağlamış. 
Ayrıca Amarok Aventura donanımında 
sunulan büyük jantları ile daha sportif 
görünüyor. Yan bölümde iki modelde 
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de basamaklar sunulmuş. Bu eklentiler 
sayesinde araçlara biniş ve inişler olduk-
ça kolay. Mercedes-Benz X serisi 5340 
mm. uzunluğa, 1920 mm. genişliğe ve 
1838 mm. yüksekliğe sahip. Modelin aks 
mesafesi ise 3150 mm. Amarok ise Mer-
cedes-Benz X serisinden 86 mm daha 
kısa 34 mm daha geniş, 4 mm daha al-
çak karoser ölçülerine sahip. Modellerin 
aks mesafelerini de karşılaştırdığımızda, 
Mercedes-Benz X serisi 60 mm daha 

uzun bir aks mesafesi değerine sahip. 
Mercedes-Benz X serisi içeride sonra-
dan eklenmiş hissi veren ekran ile bizle-
ri karşılıyor. Bu ekrana A serisinden aşi-
nayız. Ayrıca hemen altında yer alan ha-
valandırma kanalları ise, yeni A serisini 
hatırlatıyor. Ortadaki ekran dokunmatik 
özelliğe sahip değil. Bu ekranı sadece 
iki koltuk arasındaki joystik kumanda 
ile kontrol edebiliyorsunuz. Eşya gözü 
konusunda Mercedes Benz X serisi 

Mercedes 
X Serisi
rakibine
göre 86 mm. 
daha kısa.
34 mm. daha 
geniş olan 
model,
kas mesafesi 
konusunda 
ise 60 mm 
daha uzun.

Volksvagen
Amarok
3.0 litre
V6 motor 
ile geliyor.
Mercedes 
ise bu 
hacimde bir 
motoru 
ilerleyen 
zamanklarda
sunacak.

sınırlı alan sunmuş. Arkadaki baş ve diz 
mesafesi de yeterli. Volkswagen Amarok 
cephesine geldiğimizde ise, binek mo-
dellerden hatırladığımız bir kokpit bizleri 
karşılıyor. Malzeme kalitesi ve işçilik ko-
nusunda karşılaştırdığımızda X serisinin 
rakibine göre ön plana çıktığını görüyo-
ruz. Eşya gözü konusunda ise Amarok 
rakibine göre çok avantajlı. Kokpitin üs-
tünde, vites önünde, arkasında, kolçakta 
ve kapı içlerinde bolca eşya gözü yer alı-

yor. Önde ve arkada sunulan baş ve diz 
mesafesi yeterli. Rakibi ile karşılaştırıl-
dığında ise eşit olduğunun altını çizmek 
gerek. Amarok 3.0 litre V6 motor ile kar-
şılaştırmamıza konuk oluyor. Bu motor 
Aventura donanım ile birlikte artık 224 
HP güç seçeneği sunuyor. Motorun tork 
değeri ise 550 Nm. 8 ileri tam otomatik 
şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sis-
temiyle birlikte gelen model, 0-100 hız-
lanmasını 7.9 saniyede tamamlıyor. 
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Modelin maksmum hızı ise 191 km/s. 
Fabrika verilerine göre karma test tüke-
tim değeri ise 8.1 litre. Biz testimiz sıra-
sında ise 10 litre civarında bir ortalama 
tüketim elde ettik. V6 motor performan-
sıyla sizi mest edebilir. 0-100 hızlanması 
ise ub cüssedeki bir araç için muazzam. 
8 ileri ZF imzalı şanzımanda, performans 
konusunda sizi destekleyen diğer bir et-
men. Mercedes-Benz X serisinin kalbin-

de 2.3 litre turbo dizel motor buluyor. 
Bu motor 190 HP güç ve 450 Nm tork 
değerine sahip. 7 ileri otomatik şanzı-
man ile kombine edilen bu motor, 0-100 
hızlanmasını 11.8 saniyede tamamlıyor. 
Modelin maksimum hızı ise 176 km/s. 
Fabrika verilerine göre karma tüketim 
değeri ise 7.9 litre. Biz testimiz sırasın-
da 9.2 litrelik değer elde ettik. 2.3 litrelik 
bu motor performans anlamında teknik 

VW Amarok
ile test 
sırasında 
10 litrelik 
tüketim 
değeri 
elde ettik. 
Gösterdiği
performans
ile bu 
tüketim
gayet
başarılı.

X Serisi
7.9 litrelik
tüketim 
verisi ile
testi 
tamamladı.
Renault 
tarafında 
geliştirilen 
bu motor 
ekonomi 
konusunda
şaşırtmadı.

tabloda da göründüğü gibi rakibinden 
güçsüz. Bunu sürüş sırasında da hisset-
mek mümkün. Ancak bu motoru törpü-
leyen bir başka etmen ise 7 ileri otomatik 
şanzıman. Geçiş hızlarıyla Amarokta su-
nulan şanzımanın geresinde kalıyor. Ara-
ziye girildiğinde ise iki modelde başarılı 
yaklaşma, uzaklaşma ve karın açılarıyla 
bu alanda başarılı işler çıkarıyor. Eğer 
ki çok oyuncaklı bir model arıyorsanız, 

Mercedes-Benz X serisinde sunulan ma-
nuel kontrol edilebilen çekiş sistemi ilgi-
nizi çekebilir. 3 farklı çekiş modu ile sizi 
farklı zeminlerde güvenle ilerletebilecek 
kapasiteyi bu model başarılı bir şekilde 
sunuyor. Modelde sunulan arka diferan-
siyel kilidi sayesinde zorlu zeminlerden 
kolayca sıyrılmak mümkün. Amarok’ta 
ise tamamen otomatik kontrol edilebilen 
bir çekiş sistemi yer alıyor. 
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Sürekli dört çeker, ancak zemin ve sü-
rüş koşullarına göre gücü farklı lastiklere 
aktarabiliyor. Modelde sunulan yine arka 
diferansiyel kilidi ile X serisinde ki gibi 
avantajlar çok net bir şekilde sağlanabi-
liyor. Gelelim yalıtım konusuna. Pick-Up 
tarzı modellerde eskiden çokta fazla 
konfor ve benzeri konular aranmazdı. 
Ancak günümüzde bu modeller binek 
otomobiller kadar olmasa da, konfor ko-
nusunda başarılı performans gösterebi-
liyor. Yalıtım konusunda da iki modelde 
başarılı. Hangisi tercih edilmeli?
Tasarım göreceli bir konu ve bunu ta-

mamen size bırakıyorum. Gelelim taşı-
ma kapasitelerine. Mercedes Benz 1000 
kg’ın üstüne kadar taşıyabiliyor. Ancak 
Amarok burada 640 kg ile sınırlı kalıyor. 
İçeriye geçtiğimizde ise Amarok sundu-
ğu eşya gözü avantajı ile ön plana çıkı-
yor. X serisinin özellikle vites önünde bir 
alan sunmamasını ilginç karşıladım. Ay-
rıca X serisinde olmayan direksiyon de-
rinlik ayarı da beni hayretler içerisinde 
bırakan bir başka detay. Kaliteli iç mekan 
detayları arıyorsanız doğru adres Mer-
cedes-Benz X serisi. Arazide ben çekiş 
modlarıyla uğraşamam derseniz Amarok 

tam size göre. Daha oyuncaklı bir şey 
istiyorum derseniz X serisi ön plana 
çıkıyor. Gelelim fiyat konusuna. Mer-
cedes-Benz X serisi 210 Bin TL eti-
ket fiyatına sahip. Amarok Aventura 
ise 190 Bin TL fiyat etiketine sahip. X 
serisinde 3.0 litre V6 motor ilerleyen 
dönemlerde sunulmaya başlanacak. 
Ancak o süreçte fiyatın daha da yu-
karı çıkacağı aşikar. Eğer ki ben ver-
giden yorulurum derseniz 180 bin TL 
altında Canyon modelini de Volkswa-
gen size sunuyor. Durumlar böyley-
ken X serisinin işi bir hayli zor.

Gerçek 
anlanda 
yükler 
taşımak
istiyorsanız
Mercedes 
iyi bir 
tercih.
Performans
istiyorsanız 
VW Amarok
daha ön 
plana 
çıkıyor.
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 Volkwagen Amarok Mercedes-Benz X serisi  

Silindir hacmi 2967 cc 2298 cc
Maksimum güç 224 - 3000-4500 d/d 190 - 3750 d/d
Maksimum tork 550 - 1400-2750 d/d 450 - 1500 d/d
Son hız 191 km/s 176 km/s
0-100 km/s 7.9 sn 11.8 sn
Şanzıman 8 ileri tam otomatik 7 ileri otomatik
Aks aralığı 3090 mm 3150 mm
Boyutlar (uz./gen./yüks.) 5254/1954/1834 mm 5340/1920/1838
Boş ağırlık 2280 kg 2234 kg
Taşıma kapasitesi          640 kg                                1016 kg
Tüketim (ş.dışı/ş.içi/ort.) 7.6/9.0/8.1/ 100 km 7.7/8.3/8.0
Emisyon (CO2) 148 g/km 139 g/km
Fiyat 234.850 TL 209.737 TL

Volkwagen Amarok vs Mercedes-Benz X Serisi
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MODİFİYE

2 MİLYON DOLARLIK
MODİFİYE

MODİFİKASYON NE KADAR PAHALI BİR İŞLEM? 
BUNUN SINIRI İSTEKLERİNİZE GÖRE DEĞİŞİYOR. 

İŞTE BUNUN SON ÖRNEĞİ...



Rolls-Royce Cullinan’ın 
dünyanın en lüks SUV’u  
olacağını düşünüyorsanız 
yanılıyorsunuz. Karlmann 
King tarafından yapılan bu 

model tüm bilinenleri değiştirir nitelikte.
Çin şirketi IAT tarafından tasarlanan Kral, 
diğerlerinden farklı olarak size özel bir 
deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Bu 
yüzden, temel formda bir tane satın al-
manız için 2 milyon dolar harcamanız 
gerek. Eğer ki üzerinde özelleştirmek 
yapmak isterseniz 3,8 milyon dolar öde-
meniz gerek. Otomobili bu kadar paja-
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lı yapan üzerindeki zırh katmanları ve 
teknolojisi oluyor. Kalbinde ise 6.8 lit-
relik V10 motor kullanılıyor. Bu motor 
400 HP güç üretiyor. 
Model iki metre genişliğinde ve altı 
ton ağırlığında. Arabanın maksimum 
ulaşabildiği hız ise 140 km/s. Aracın 
içinde geniş ekran TV, buzdolabı ve 
Nespresso makinası yer alıyor. 
Ayrıca içinde eşyalarınızı koyabileceği-
niz açılır bir masada sunulmuş. Dün-
yada sadece dokuz adet olarak üre-
tilecek model, şimdiden ses getirmiş 
durumda.
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YAZI: ALPER GÜLER & FOTOĞRAFLAR: MEDICON
MEKAN: HADIMKÖY / İSTANBUL 

SEATOPEL
1.2 TURBO 1.4 TSI

SUV SEGMENTİ ŞU SIRALAR EN POPÜLER ALANLARDAN. 
MARKALAR BU SEGMENT ÜZERİNDE BİRBİRİNDEN FARKLI 

MODELLER ÜRETİYOR. PEKİ HANGİSİ DAHA BAŞARILI?

X ATECAGRANDLAND



SUV 
segmenti
özellikle
Türkiye 
pazarında 
çok fazla 
popüler 
oldu. Bunun 
en büyük 
sebebi, bu 
modellerin 
sağladığı 
güven 
duygusu.

Opel 
Crossland X 
ve Seat Ateca 
bu segmentin 
başarılı 
isimlerinden
biri.

Opel, PSA grup ile yapı-
lan evliliğin ardından 
Crossland X ve Grand-
land X modellerini orta-
ya çıkardı. C SUV seg-

mentinde yer alan Grandland X, tasarım 
olarak daha sade bir yapıya sahip.  Ön 

yüzündeki ızgara, Opel modellerinden 
tanıdık. Yan bölümde sunulan gövdeden 
farklı renkte plastik çıtalar, otomobilin 
off-road yönünü ön plana çıkarmış. Arka 
bölümde de ön tasarım gibi sade. Opel 
Grandland X, 4477 mm. uzunluğa, 1856 
mm. genişliğe, 1609 mm. yüksekliğe ve 
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2675 mm aks mesafesine sahip. 
Seat Ateca ise FR donanım paketi ile 
karşılaştırmaya konuk oluyor. Bu sayede 
model selefine göre daha sportif hatla-
rıyla göz dolduruyor. 18 inç alaşımlı jant-
lar modelin sportif algısını kuvvetlendiren 
detaylardan. FR paketi kapsamında mo-
delde ön tampon altında krom benzeri 
çıtalar kullanılmış. Aynı çıtalar yan kapı 
altlarında da kullanılmış. Arka bölümde 
de LEd destekli stoplar dikkat çekiyor.  

Seat Ateca 4363 mm. uzunluğa, 1841 
mm. genişliğe ve 1615 mm. yüksekliğe 
sahip.Modelin aks mesafesi ise 2630 mm.
Seat Ateca, içeride markanın kendi mo-
dellerinden hatırladığı bir iç mekan ile 
bizleri karşılıyor. Gösterge paneli  oku-
naklı. FR logolu direksiyon simidi, kır-
mızı dikişler ile şık kılınmış. Direksiyon 
üzerindeki kumandalar ile otomobilin 
bir çok özelliğini kontrol edebiliyorsu-
nuz. Orta konsoldaki dokunmatik özelli-

Alaşımlı 
jantlar 
modelleri 
sportif 
göstermiş. 
Ancak Seat 
Ateca FR 
donanım ile 
daha sportif 
görünüyor. 

Isıtmalı 
direksiyon 
Grandland X
modelini 
konfor 
konusunda 
ön plana 
çıkarıyor. 
Ateca’da ise 
3 boyutlu 
kamera 
sistemi 
beğenimi 
kazandı.

ğe sahip ekran, kullanım açsından olukça 
kolay. Bu ekran üzerinden Apple Car Play 
ve Android Auto gibi yazılımlar destekle-
niyor. Bu ekranın en sevdiğim özelliği ise 
3 boyutlu kuş bakışı kamera sistemi. Bu 
sayede her durumda otomobilinizin dört 
bir tarafına hakim olabiliyorsunuz. Önde 
ve arkada sunulan baş ve diz mesafesi 
yeterli. Cam tavan opsiyonu ise iç me-
kanı fazlasıyla ferah kılmış. Arka koltukta 
oturan 3. Kişi yüksek şaft tüneli sebebiyle 

sorun yaşayabilir.
Opel Grandland X modelinde de , mar-
kanın kendi araçlarından hatırladığımız 
bir iç mekan karşımıza çıkıyor. Gösterge 
paneli rakibi gibi okunaklı. Direksiyon 
üzerindeki kumandalar ile otomobilin 
bir çok özelliğin kontrol etmek mümkün. 
Grandland X ısıtmalı direksiyon özelliği 
ile Ateca’nın önüne geçiyor. Eşya gözü 
konusunda modellerin ikisi de cüretkar. 
Önde ve arkada sunulan baş ve diz me-
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safesi, iki modelde de eşit olarak sunul-
muş. Opel Grandland X ‘te de cam tavan 
opsiyonu sunulmuş. Ancak Ateca gibi 
açılır opsiyon sunmaması eksi bir yön. 
Grandland X 3. Yolcunun önünde yer 
alan alanda şart tüneli yüksekliği sunmu-
yor. Bu durumda seyahat eden yolcuya 
sunulan alan Ataca’ya göre daha ferah. 
Bagaj hacimlerini karşılaştırdığımızda 
Ateca 510 litre, Grandland X 514 litrelik 
bir hacim sunuyor. 

Seat Ataca 1.4 litre turbo benzinli motor 
ile geliyor. Bu motor 150 HP güç, 250 
Nm tork değeri sunuyor. Ateca bu kom-
binasyon ile 0-100 hızlanmasını 8.6 sa-
niyede tamamlıyor. 
Modelin maksimum hızı ise 198 km/s. 
Ateca 7 ileri DSG şanzıman ile geliyor. 
Ara hızlanmalarda hızlı vites geçişleri 
model büyük avantaj sağlıyor. Fabrika 
verilerine göre karma test tüketimi ise 
5.4 litre. Biz testimiz sırasında ise 8.7 

Arkada 
sunulan baş ve 
diz mesafesi 
iki modelde 
de tatminkar. 
Ancak 
Ateca’da 
şaft tünelinin 
yüksek olması, 
Grandland
X’i öne 
geçiriyor.

Performanslı 
bir seçenek 
arıyorsanız 
Ateca doğru 
tercih. 
Ekonomi 
başlığında da 
Grandland X 
modeli öne 
çıkıyor. 

litrelik tüketim değeri elde etik. Modelde 
aktif silindir kapama teknolojisi sunuluyor. 
Bu sistem eğer gücü yeterli bulursa, mo-
tordaki iki silindiri kapatıyor. Model 2 si-
lindir olarak yoluna devam ediyor. Bu ge-
çişleri hissetmiyorsunuz. Eğer ki görmek 
isterseniz, gösterge panelinin ortasından 
takip edebilme opsiyonunu model size 
sağlamış. 
Grandland X ise 1.2 litrelik turbo benzinli 
motor ile geliyor. Bu motor 130 HP güç 

ve 230 Nm tork değeri sunuyor. 6 ileri 
otomatik şanzıman ile kombine edilen 
model, 0-100 hızlanmasını 10.9 saniye-
de tamamlayan model, maksimum 188 
km/s hıza ulaşabiliyor. Fabrika verile-
rine göre karma test tüketim verisi ise 
5.5 litre. Biz testimiz sırasında 7.8 litre 
Vites geçişleri konusunda tam otomatik 
şanzıman modelin performansını nega-
tif yönde etkiliyor. 
Yalıtım konusunda iki modeli de değer-
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lendirdiğimizde, eşit performans verisi 
sunuyor. Ancak yol ve rüzgar sesi yalıtımı 
konusunda Ateca, rakibinin biraz gerisin-
de kalıyor. 
Yol tutuş konusunda modellerin ikisi de 
benzer performans gösteriyor. Ateca’nın 
burada çok az farkla olsa da direksiyon 
tepkileri sebebiyle ön plana çıktığını söy-
leyebilirim.

KİMİ TERCİH ETMELİ?
Tercih konusunda arzular şelale. İki mo-
delinde birbirine göre üstün yönleri bulu-
nuyor. Burada bizce en belirleyici olacak 
olan fiyat konusu. Grandland X, üzerinde-
ki donanımlar ile 190 bin TL bandında bir 
fiyat etiketine sahip.  Ateca ise 170 Bin 
TL seviyesinde. Aradaki fark bir çok müş-
terinin tercihini değiştirebilecek nitelikte.

Fiyatlar
satın
almada 
tercihleri
fazlasıyla 
etkileyecek.
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 Opel Grandland X Seat Ateca  

Silindir hacmi 1199 cc 1395 cc
Maksimum güç 130 - 5500 d/d 150 - 5000-6000 d/d
Maksimum tork 230 - 1750 d/d 250 - 1500-3500 d/d
Son hız 188 km/s 198 km/s
0-100 km/s 10.9 sn 8.6 sn
Şanzıman 6 ileri tam otomatik 7 ileri DSG
Aks aralığı 2675 mm 2630 mm
Boyutlar (uz./gen./yüks.) 4447/1856/1609 mm 4363/1841/1615
Boş ağırlık 1370 kg 1274 kg
Taşıma kapasitesi          540 kg                                510 kg
Tüketim (ş.dışı/ş.içi/ort.) 4.9/6.4/5.5/ 100 km 4.9/6.4/5.4/100 km
Emisyon (CO2) 127 g/km 124 g/km
Fiyat 191.900 TL 161.000 TL

Opel Grandland X 1.2 Turbo   vs Seat Ateca 1.4 TSI
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