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merhaba sevgİlİ okurlar, 

2020 yılına girmiş olduğumuz ocak ayı itibarı ile yayınlamış olduğumuz ilk sayımız 
şubat sayısı dergimiz oldu. 2020 yılına ait bu ilk sayımızın olması özelliği ile de bir takım 
dergimizde değişiklikler mevcut. bu mevcut değişikliklerimizi yakın bir zamanda önce site 
de ki logomuzu yenilemek sureti ile değiştirerek dergimiz de yer alan yeni logomuzu her 
alanda kullanmaya devam edeceğiz. bu, 2020 yılında yapmış olduğumuz değişiklik ve 
yenilik yakın bir zaman da haber sitemizde de devam edecek. yeni yıl ve yılbaşı olması 
sebebi ile bir takım sizlere çaktırmadan sitelerimizde alt yapı değişiklikleri yapmaktayız. 
her yıl sunucularımızı bu anlamda yenilemek sureti ile yenilikler, farklılıklar yaparken yılbaşı 
olması sebebi ile bu aylarda bir geçiş süresi yaşamaktayız. bu geçiş süresinde özellikle 
sitemizde çok yoğun haber akışı olmaz. çünkü sitemizin yedeklenmeleri, bakımları, taşıma 
işlemleri sürerken, siz herhangi bir kesinti yaşamamanız adına bizler bu işlemleri yavaş 
dikkatli bir şekilde yaparız ki, izleyecilerimiz sitemizi takip edenler anlık olarak bir kesintiye 
uğramasınlar diye. yalnız bu konuya çokta dikkat ederek çalışıyor olsakta sunucu ve host-
inglerimizin  yedeklenme ve anlaşmış olduğumuz yeni sunucusuna taşınması çok kolay 
olmuyor. zaman zaman teknolojide bu tarz kısa vadeli kesintiler söz konusu olabilir. bunu 
şimdiden bir aksilik yaşanmaması adına dileyip, dip not olarak ta özellikle sizlere belirtmek 
isterim. otomotiv sektörünün içinde bulunduğu zor dönem daha zor olarak devam etmeyi 
sürdürmekte. özellikle çin, abd arasında ki süregelen ticaret anlaşmazlığı farklı boyutlarda 
devam ederken, çelik ve otomotiv sektörünü de vuruyor. yakın bir zamanda otomobil 
üretiminde bir yavaşlama ve durma söz konusu olabilir. azalan talep te buna etken. 
:türkiye’de ise şöyle bir durum içinde: automobile magazine, yayınımız basılı ve dijital 
olarak 2012 yılından beri yayın yapıyor. son yıllarda da ise tamamı ile web haber site-
si ve e-dergi dijital ağırlıklı olarak ilerledi. otomotiv markalarının ve yöneticilerinin halen 
daha dergimizi, basın mecramızı yok saymak sureti ile görmezden gelmeleri zaten neden 
ülkemizde sektörün çok fazla gelişmemiş geri kalmış olduğunun da bir kanıtı. siz, otomotiv 
sektörünün türkiye’de yükünü çeken bir otomotiv dergisi olarak, 1 numarada olan izlen-
mesi ile halen daha destek görmüyor ve görmezden gelinebiliyorsanız buna diyecek bir 
şey bulamıyorum. kendi akrabalarını desteklemeye görmezden gelmeye devam etsinler. 
zaten bir kaç yıl çalışıp farklı firma ya da markalara geçen bu yöneticiler gerek, markada 
çalışan gerekse medya planlama ya da pr ajansında çalışan otomotiv sektörü yöneticileri 
bilmezler mi biz 18 yıldır halen daha dergi üretiyoruz. kurduğumuz ve olduğumuz yer de 
devam etmekteyiz. yani ya bizimle iyi geçinin, sizlerin bol bol haberlerini yapmakta olan 
bir yayın olarak söylüyorum bunu. ya da bizimle iyi geçinmeden görmezden gelmeye ve 
destek olmamaya yayınımıza devam edin. elbet sonu hayırlı olur diye düşünüyorum....

İyi günler, iyi okumalar dilerim.

saygılarımla,
özgür sunay
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Çalışma koşullarını iyileştirecek
Michelin Grubu CEO’su Florent Menegaux ...
dünya lastik devi michelin ve 140 ülkede madencilik, enerji ve imalat sektöründe 50 
milyondan fazla çalışanı temsil eden ındustriall global union, çalışan hakları için 
aynı masada buluşarak, iki yıl süren pazarlık sürecinin ardından michelin küresel İşler 
konseyi’nin kurulmasına zemin hazırlayan anlaşmayı imzaladı. başkanlığını, michelin 
grubu İdari direktörü remi de verdilhac’ın yürüteceği michelin küresel İşler konseyi 
ile michelin’in faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde çalışanları temsil eden sosyal diyalog 
için yeni bir forum oluşturulacak. aynı zamanda bu konsey ile ekonomik değişim 
sırasında çalışanlara sosyal destek sağlanacak.  michelin grubu ceo’su florent men-
egaux anlaşmaya ilişkin olarak, “michelin küresel İşler konseyi, bir yandan sosyal di-
yalog ve değişim desteğini ileri bir seviyeye taşımamızı sağlarken bir yandan da dünya 
çapındaki çalışanların haklarını ve çalışma koşullarını iyileştirecek’’ diye konuştu.

Dacia’dan sıfır faiz ve cazip fiyatlar ....
şubat ayında dacia’nın sandero, duster ve dokker eco-g modellerinde sıfır faiz fır-
satı ve cazip fiyatlar sunuluyor.

kampanya* dahilinde dokker, sandero ve duster eco-g modellerinde 12 ay vade ile 
24.000tl kredi için sıfır faiz avantajı bulunuyor. 

şubat ayında dacia dokker 83.250 tl’den, sandero 84.350 tl’den başlayan fiyatlar-
la satışa sunulurken, duster eco-g ise 114.000 tl’den başlayan fiyatlarla** müşter-
ilerin beğenisine sunuluyor. kampanya kapsamında, dacia kasko’da ve uzatılmış ga-
rantide 500 tl indirim yer alıyor.

PIRELLI, S&P GLOBAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ENDEKSİ’NDE “ALTIN KLASMANDA” 
Pirelli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu s&P global tarafından yayımlanan ve 4.700’den fazla 
şirketin sürdürülebilirlik profillerinin değerlendirildiği sam sürdürülebilirlik yıllığı 2020’de bir kez daha altın 
klasmanda yer aldı.
Pirelli, küresel otomobil donanımları sektöründen “altın klasman” kategorisinde yer alan tek şirket oldu. Pire-
lli, dow Jones sürdürülebilirlik endeksleri için sam kurumsal sürdürülebilirlik değerlendirmesi esas alınarak 
her sene hazırlanan sıralamalarda 2019 yılında ortalamanın 33 puan olduğu sektörde toplam 85 puanla 
dünya sektör lideri olmuştu. 

Pirelli Otomobil Lastikleri’nde 
önemli atama…
Premium lastik segmentinin lideri Pirelli türkiye’de m. atilla gidergi, ocak 2020 
tarihi itibarıyla fabrika müdürlüğü görevine getirildi. 2002’den bu yana Pirel-
li türkiye bünyesinde görev alan gidergi, yeni pozisyonunda Pirelli’nin İzmit’teki 
“şampiyonların fabrikası” olarak bilinen üretim tesislerinde motor sporları lastikler-
inin üretiminin yanı ar-ge süreçlerinden de sorumlu olacak.  türkiye’deki 60. yıl 
dönümünü kutlayan ve türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan Pirelli’de 
mauro soatto’nun İtalya’da motor sporları Üretim direktörlüğü görevine atan-
masının ardından Pirelli türkiye’de fabrika müdürlüğü görevine m. atilla gidergi 
getirildi. mauro soatto ise yeni görevinde İtalya’dan türkiye’ye destek vermeyi 
sürdürecek. Pirelli türkiye’de 2002 yılından bu yana üretim, planlama, operasyon 
gibi önemli alanlarda çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenen gidergi, son olarak 
Pirelli’nin İzmit’teki üretim tesislerinde Üretim müdürü olarak görev yapmaktaydı. 
gidergi, yeni görevine 1 ocak 2020 tarihi itibarıyla başladı. efe isminde bir erkek 
çocuğu babası olan gidergi, iyi derecede İngilizce bilmektedir. gidergi, Pirelli tür-
kiye ailesine ilk kez 2002 yılında katıldı. Pirelli’de Üretim mühendisi olarak göreve 
başlayan gidergi, Pirelli türkiye’deki 17 yılı aşkın kariyerinde üretim, planlama ve 
operasyon gibi alanlarda birçok önemli görev ve sorumluluk üstlenmiştir.

Mercedes-Benz Türk 2019 yılını başarılarla kapattı ...
süer sülün “mercedes-benz türk İcra kurulu başkanı” olarak görevini sürdürürken yeni 
şirkete şükrü bekdikhan, “mercedes-benz otomotiv İcra kurulu ve otomobil grubu 
başkanı” olarak atandı. tufan akdeniz, “mercedes-benz otomotiv hafif ticari araçlar 
Ürün grubu İcra kurulu Üyesi” olarak, özlem vidin engindeniz ise “mercedes-benz oto-
motiv küresel ıt çözümleri merkezi İcra kurulu Üyesi” olarak yeni kurulan şirkette görev 
alıyor. mercedes-benz otomotiv İcra kurulu başkanı şükrü bekdikhan: “2019 yılını, 9.862 
adet satışla kapattık. Premium segment satışları pazarın daralma hızından daha yüksek 
bir oranda geriledi. yılın ilk yarısında, bir yandan 2018 yılından kalan stoklarımızı eritm-
eye çalışırken, diğer yandan finansman koşullarındaki faiz yükleri nedeniyle önceliğimizi 
bayilerimizin ve yetkili servislerimizin ayakta kalmasına ve müşterilerimizin bu durumdan 
etkilenmemesi adına operasyonel sürekliliğe odaklandık. yılın ikinci yarısında ise özellikle 
son çeyrekte ortaya çıkan finansman ve kredi olanaklarındaki iyileşmelerle hareketlenen 
pazarın, ertelenen araç taleplerine cevap vermeye gayret ettik. dedi..

BMW Motorrad’ın En Yeni Modelleri 
Motobike İstanbul’da ...

borusan otomotiv’in türkiye distribütörü olduğu bmw motorrad, 20 – 23 şubat tarihleri 
arasında düzenlenecek motobike İstanbul 2020’de en yeni modellerini motosiklet tutkun-
larıyla buluşturmaya hazırlanıyor. sezonu motobike ıstanbul ile açmaya hazırlanan bmw 
motorrad, yılın bu en büyük organizasyonunda, 2020’de yollarla buluşturacağı yeni s 
1000 Xr, f 900 r ve f 900 Xr modellerini ilk kez sergileyecek. bu yıl 12’incisi düzenlenen 
ve yine binlerce motosiklet tutkununu ağırlaması beklenen motobike İstanbul’da dokuzun-
cu holdeki yerini alacak olan standında tüm bmw motorrad modelleri 2020 model yılı ren-
kleriyle görülebilecek. fuara özel fırsatlar; her yıl olduğu gibi bu sene de fuara özel fırsatlar 
hazırlayan bmw motorrad, sınırlı sayıda 2019 model motosiklet için cazip fiyatlar sunacak. 
fuara özel olarak tüm modellerde ücretsiz 3 yıl  uzatılmış garanti veren bmw motorrad 
ayrıca borusan otomotiv Premium finans’ın sağlayacağı avantajlı kredi seçeneklerinden 
de yararlanma imkanı sunacak. bmw motorrad standında yer alacak olan bmw rider bu-
tik’de, fuara özel %30 a varan indirimli fiyatlarla satış yapılırken bmw rider academy’nin 
tur programlarına ve güvenli sürüş eğitimlerine kaydolma olanağı da sağlanacak.

Renault Grubu İcra Kurulu Başkanı 
(CEO) olarak atandı...
yönetim kurulu başkanı Jean-dominique senard başkanlığında toplanan renault grubu yöne-
tim kurulu, 1 temmuz 2020 tarihinden itibaren luca de meo’yu renault s.a.’nın İcra kurulu 
başkanı (ceo) ve renault s.a.s’ın başkanı olarak atama kararı aldığını açıkladı. yönetim kurulu, 
atama sürecinde luca de meo’nun tüm kariyeri boyunca edindiği deneyimlerinin ve başarılarının 
renault grubu’nun gelişmesi ve dönüşmesine her yönden katkı sağlayacak nitelikler olduğunun 
göz önünde bulundurulduğunu bildirdi. renault s.a.’nın geçici İcra kurulu başkanı clotilde del-
bos, luca de meo göreve gelene dek İcra kurulu başkanı olarak görevlerini yerine getirmeye de-
vam edecek. yönetim kurulu ayrıca, 1 temmuz 2020’den itibaren geçerli olacak şekilde clotilde 
delbos’un İcra kurulu başkan yardımcısı olarak atanması için de olumlu görüş bildirdi. yönetim 
kurulu, grup renault’nun yeni yönetimine güvenlerinin tam olduğunu ifade etti ve yeni liderl-
ere görevinde başarılar diledi. yönetim kurulu başkanı Jean-dominique senard açıklamasında: 
“grup ve İttifak için belirleyici bir adımı simgeleyen bu yeni yönetimden çok memnunum. luca de 
meo, hızla gelişen ve değişen otomotiv dünyasında çok başarılı bir strateji uzmanı ve vizyonerdir. 
hem sektöre yönelik uzmanlığı hem de otomobillere olan tutkusu luca de meo’yu grup için de 
çok değerli kılıyor. olağanüstü bir biçimde grubun geçici yönetimini üstlenen clotilde delbos’a 
da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. görevde bulunduğu her gün, renault’ya olan bağlılığını ve 
grubun başarısı konusundaki kararlılığını göstermiştir. birlikte, yenilenmiş ve güçlenmiş İcra kom-
itesi’nin de desteğiyle, renault’nun hedefleriyle örtüşecek yüksek kaliteli ve farklı birçok yeteneğe 
sahip bir ekip oluşturacaklar “ dedi. Luca de Meo renault’daki kariyerine başlamadan önce 
ilk olarak toyota avrupa’da, ardından da lancia, fiat ve alfa romeo markalarını yönettiği fiat 
grup’ta çalışmıştır. otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahiptir.  Clotilde Delbos, 
renault grup’a 2012 yılında grup denetçisi olarak katılmıştır. 1 mayıs 2014’te, İttifak’ın denetle-
mesinden sorumlu global direktör olarak atanmıştır. 11 ekim 2019’da delbos geçici bir süre için 
renault’nun İcra kurulu başkanlığı’na atanmıştır ve halen renault grubunun finans ve mali İşler 
direktörü ve rcı banque’ın da yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.
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NISSAN Türkiye’nin Yeni Kurumsal 
İletişim Müdürü Saadet Alpago Oldu...
nıssan türkiye’nin kurumsal İletişim depart-
manının başına geçen saadet alpago şubat 
ayı itibarıyla görevine başladı. nıssan türki-
ye’nin kurumsal İletişim müdürü pozisyonuna 
saadet alpago getirildi. 1996 yılından bu yana 
çeşitli firmaların farklı pozisyonlarında başarıyla 
görev yapan saadet alpago, şubat ayı itibarıyla 
nissan türkiye’de yeni görevine başladı. saa-
det alpago, nıssan türkiye ve nıssan tür-
kiye’nin yönetim merkezi olduğu kuzey afrika 
(naf) ve bağımsız devletler topluluğu (cıs) 
ülkelerinin kurumsal iletişim faaliyetlerinden 
sorumlu olacak. saadet alpago, 1995 yılında 
İstanbul teknik Üniversitesi uzay mühendis-
liği bölümü’nden mezun oldu. daha sonra 
yine aynı üniversitede yüksek lisansını İşletme 
mühendisliği bölümünü tamamladı. 1996 
yılında iş hayatına başlayan saadet alpago; 
temsa’da Pazarlama ve Ürün uzmanlığı, oto-
motiv distribütörler derneği’nde Pazarlama ve 
İletişim müdürü pozisyonlarında çalıştı. alpago 
en son bor holding’de Pazarlama müdürü olar-
ak görev yaptı.

Renault’da Şubat ayında sıfır faiz ve 
cazip fiyatlar...

renault, şubat ayında müşterilerine sıfır faiz 
ve cazip fiyatlar ile 2020 model clio hb* ve 
megane sedan sahibi olma fırsatı sunuyor. 
kampanya** kapsamında 2020 model clio 
hb ve megane sedan modellerinde 24.000 tl 
kredi için 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı bulunuy-
or. şubat ayında clio hb Joy 0.9 tce 90 bg 
95.000 tl’den başlayan fiyatlarla satışa sunu-
lurken, megane sedan Joy 1.3 tce 140 bg ise 
131.000 tl’den başlayan fiyatlarla* müşterilerin 
beğenisine sunuluyor. kampanya kapsamında 
ayrıca renault kasko ve uzatılmış garantide 
500 tl indirim imkanı da yer alıyor.

Otokar 2019’u rekor büyüme ile tamamladı...
koç topluluğu şirketlerinden otokar, 2019 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2019’u 
ciroda yüzde 45 artışla 2,4 milyar tl’ye taşıdıklarını belirten otokar genel müdürü 
serdar görgüç; “hem dünya hem türkiye ekonomisi için zorlu bir yılı geride bırak-
tık. küresel belirsizliklere rağmen ülkemiz otomotiv ve savunma sanayiini yurt dışında 
başarılı bir şekilde temsil etmek için büyük gayret gösterdik. ticari ve askeri araç-
ta geniş ürün gamımız, teknolojimiz, tasarım ve mühendislik kabiliyetimiz ile global 
markalar arasındaki yerimizi kuvvetlendirdik. 2019’da bir önceki yıla kıyasla ihracatımız 
yüzde 78 arttı. net kârımız ise yüzde 114 artışla 352 milyon tl seviyesine ulaştı” dedi. 
genel müdür serdar görgüç; “stratejimizi ihracatımızı artırma ve globalleşme olarak 
belirledik. sürdürülebilir büyümemizi koruma hedefiyle yolumuza cesur adımlarla de-
vam ediyoruz. 2019 yılında ihracatımız yüzde 78 artışla 340 milyon abd doları olarak 
gerçekleşirken, ihracatın ciro içindeki payı ise yüzde 80’e ulaştı. rekor bir büyümeye 
imza atarken net kârımız bir önceki yıla oranla yüzde 114 arttı ve 352 milyon tl oldu.

TOYOTA OTOMOBİL SATIŞLARINDAKİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ... 
toyota dünya otomotiv pazarında markalar bazındaki liderliğini sürdürmeye de-
vam ediyor. toyota, 2019 yılında global pazarda 8 milyon 683 bin 49 adetlik 
satış ve yüzde 10’u aşan pazar payıyla dünyanın en çok tercih edilen otomo-
bil markası oldu. satışlarını da bir önceki yıla göre yüzde 1,8 oranında artıran 
toyota “öncü ve lider marka” unvanıyla sektördeki gücünü bir kez daha ortaya 
koydu. toyota’nın bu başarısında yeni modelleriyle birlikte genişleyen ürün gamı 
ve hibrit modelleri etkisini gösterdi. dünyanın en büyük otomotiv şirketi olan 
toyota, ilk 7 marka arasında önceki yıla oranla satışlarını artıran tek marka olarak 
dikkat çekti. dünyanın tercihi yine corolla, toyota’nın dünya çapındaki bu satış 

başarısında başı çeken model yine corolla oldu. dünyanın en çok tercih edilen 
modeli olarak rakiplerinden ayrılan corolla, üretildiği 1966 yılından bu yana to-
plamda 46 milyonu aşan satışıyla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.  efsane model 
corolla, 2019 yılında geçen yıla oranla yüzde 4,1 artış göstererek 1 milyon 236 
bin 380 adetlik satışa ulaştı. corolla, hibrit versiyonunun da büyük katkısıyla 
türkiye’de de 19 bin 146 adetlik satışa ulaşmayı başardı. türkiye’de corolla 
satışları aynı zamanda toyota’nın 2019 binek otomobil satışlarının yüzde 82’sini 
oluşturdu. 

DS 7 CROSSBACK Şubat ayında cazip 
ödeme seçeneği ile...
bünyesinde barındırdığı yaratıcı tasarım, prestijli malzemeler ve il-
eri teknolojiyle fransız lüks dünyasının en son ve en yeni temsil-
cisids automobiles, ds 7 crossback modelinde şubat ayına 
özeluyguladığı ödeme seçeneği ile dikkat çekiyor. Premium suv 
segmentinde, kalitesi ve teknolojisi ile beğeni toplayan 2020 model 
yılı ds 7 crossback’in benzinli ve dizel modelleri şubat ayında 
takas desteğinin yanı sıra150.000 tl tutarında kredi için 12 ay %0 
faiz ile satışa sunuluyor. ds markasının ikinci nesil modellerinin ilki 
olan ve Paris’in yenilikçiliğini ve mükemmeliyetçiliğini yansıtan ds 
7 crossback; bluehdi 130 otomatik dizel ve Puretech 225 
otomatik benzinli versiyonlarıyla güçlü ve verimli motorlar sunuy-
or. ds 7 crossback Puretech 225 versiyonu, 1.6 litrelik turbo 
beslemeli motoru ile elde ettiği 225 beygir gücünü, düşük yakıt 
tüketimi ile bir arada sunarken kendi güç sınıfında vergi avantajı 
ile öne çıkıyor.

Aston Martin Lagonda Finansman Desteği 
İle 36 Ay Vadeye Yüzde Sıfır Faiz...

aston martin lagonda, türkiye’deki aston martin sahiplerine özel, tüm 
‘sıfır’ ve ‘ikinci el’ modelleri için 36 ay vadeye ‘0’ faiz kampanyası başlattı. 
herhangi bir banka kredisi kullanmadan alınacak olan krediyi, d&d motorlu 
araçlar a.ş güvencesi ile aston martin lagonda finanse edecek. ayrıca 5 
yaşına kadar olan araçların bakım ödemeleri fabrika tarafından karşılanıyor 
ve garantisi biten araçlara yeniden garanti satın alma şansı sunuluyor.  tür-
kiye distribütörlüğünü d&d motorlu araçlar a.ş’nin yaptığı İngiliz otomotiv 
devi aston martin, fabrikası aston martin lagonda’nın finansman desteği 
ile yeni bir kampanyaya imza atıyor. bu kapsamda ‘sıfır’ ve ‘ikinci el’ tüm 
aston martin modellerine, 36 ay ‘0’ faiz taksitle sahip olmak mümkün ol-
acak. kampanyaya özel ‘0’ araç satın alan araç sahiplerinin 5 yıla kadar 
genel bakım ücretleri aston martin lagonda tarafından karşılanıyor. yetkili 
bayi bünyesindeki 2. el araçlara ise 15 yaşına gelene uzatılmış garanti fırsatı 
sağlanıyor.
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Yenİ Renault Clio Türkİye’de...

Renault Grubu’nun en çok satan global modeli, Avrupa ve 

Türkiye’de B-HB segmentinin lideri Clio yenileniyor. Yeni 

Clio, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu, yüksek teknolojile-

rive tasarımdan üretime kadar kalitesi ile bugüne kadarki“en 

iyi Clio“olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin en çok satılan model 

sıralamasında 2. sırada* yer alan Clio, yeni neslinde tasarım genetiğini koru-

rken daha kaslı ve dinamik bir görünüme kavuşuyor. Yeni Clio’nun tasarımına 

dinamizm ve sportif bir görünüm kazandıran ayrıntılar modelin aerodinamik 

performansını arttırırken daha iyi ses yalıtımına katkıda bulunuyor. İttifak 

tarafından geliştirilen yeni CMF-B platform sayesinde segmentinde benzersiz 

iç hacim ve konfora sahip.  Yeni Clio’nuniç mekanında ise, daha güçlü bir 

teknolojik donanım ve daha sofistike yepyeni bir tasarım ile yüksek kaliteilk 

bakışta göze çarpıyor. Yeni Clio bünyesinde yüksek teknolojler barındırıyor: 

9.3’’ dikey tablet ekran, Multisense Sürüş Deneyim Teknolojisi, Auto-hold 

fonksiyonlu elektrikli park freni B HB segmentinde ilk kez Renault Clio ile 

birlikte pazara sunulan özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca Yeni Clio’nun 391 

litre hacimli (dizel versiyonlarda 366 litre)bagajı segmentinin en iyisi olarak 

öne çıkıyor. Renault ürün gamında ilk kez Yeni Clio’da kullanılan360° kuş 

bakışı kameranın yanı sıraSmart Cockpit, Eller Serbest Park Destek Sistemi, 

kablosuz şarj, akıllı telefon ekran yansıtma özelliği,7’’ kişiselleştirilebilir 

sürücü ekranı ise bir üst segmente ait özellikler olarak dikkat çekiyor. Yeni 

Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile mükemmel güvenlik seviyesi 

sunarak beşinci neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor. Yeni 

Clio, ADAS (Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri) sistemi ile en üst seviyede 

güvenlik ve konfor sunuyor. Şerit takip sistemi, aktif acil fren destek sistemi, 

otomatik uzun/kısa farlar, trafik işaretlerini tanıma sistemi gibiözellikler sürüş 

güvenliğini artırıyor. 

 

1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ürün gamına 

ekleyen Yeni Clio, Türkiye’de yeni nesil dört benzinli ve iki 

dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile müşterilerin 

beğenisine sunuluyor. (Benzinli manuel: 1.0 SCe 72 bg, Turbo 

1.0 TCe 100 bg / Benzinli otomatik: Turbo 1.0 TCe X-Tronic 

100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 bg / Dizel manuel: 1.5 Blue dCi 85 bg ve 

1.5 Blue dCi 115 bg). Mercan Turuncu ve Demir Mavi, Yeni Clio’nunlansman 

renkleri arasında yer alıyor. Mercan Turuncu ve Boğaz Mavisi ilk kez Yeni 

Clio’da kullanılan yepyeni renkler olarak öne çıkıyor. Yeni Clio, Türkiye’de Joy, 

Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111.000 TL’den başlayan 

fiyatlarla 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren satışa sunuluyor. Ayrıca e-ticar-

et online satış ile 300 müşteri, Yeni Clio’yu pazara sunulmadan önce özel 

fırsatlarla satın alma ayrıcalığına sahip oluyor.  Renault MAİS Genel Müdürü 

Berk Çağdaş: “B segmentitoplam pazardan aldığı yüzde 25 pay ile Bsegmen-

tiTürkiye’nin 2. büyük segmenti, B HB alt segmenti ise yüzde 13,5 pay ile 3. 

büyük alt segmenti olma özelliği taşıyor. Clio, BHB segmentinden elde ettiği 

yüzde 46 pay ve en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış rakamı* ile bu 

segmentin lideri konumunda yer alıyor. Türkiye’nin en çok satılan 2. modeli 

olan Clio’nun 5. nesli olan Yeni Clio’yumüşterilerimizle buluşturuyor olmanın 

heyecanını yaşıyoruz. Yeni Clio’nun Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda 

üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur ve-

silesi. Yeni Clio, yenilenen kaslı tasarımı, yüksek teknolojileri, kalitesi ve bir 

üst segmente ait özellikleri ile segmentinin referans modeli olmayı sürdürece-

ktir. “Clio’ların en iyisi” Yeni Clio ile segment liderliğimizi pekiştirmeyi hedefli-

yoruz.” dedi. Modern ve dinamik bir tasarıma sahip Yeni Clio, bir önceki neslin 

ana hatlarını taşıyor. Model, bir yandan şık görünümünü korurken, diğer yan-

dan etkileyici tarzıyla öne çıkıyor. Kaput üzerindeki çizgiler, modele daha kaslı 

bir görünüm kazandırıyor.  İttifak tarafından geliştirilen yeni CMF-B platform 

sayesinde Yeni Clio, segmentinde benzersiz iç hacim ve konfor sunuyor.İlk 

defa bir Clio’da ön çamurluklarda yer alan rüzgarlıklar, sürtünmeyi azaltıyor 

ve aerodinamik performansı artırıyor. Buna ek olarak yakıt tüketimini de azal-

tan rüzgarlıklar, Yeni Clio’nun tasarımına dinamizm ve sportif bir görünüm 

kazandırıyor. Yeni Clio’nunkaroserisi, aerodinamizmini ve sportif görünümünü 

artırmak için 48 milimetre alçaltıldı (yükseklik 1440 mm). 17 inç tekerlekler 

(versiyona göre) ise aracın dinamik duruşuna katkı sağlıyor. Köpekbalığı ant-

en, full LED farlar ve yan camların çevresindeki krom detaylar, Yeni Clio’nun 

modern tarzına katkı sağlıyor ve iç mekanda olduğu gibi dış tasarımda da ka-

lite algısını artırıyor. İlk donanım seviyesinden itibaren full LED olarak sunulan 

C şeklindekiön farlar, modele daha çekicibir görünüm kazandırıyor. 

Y
eni Clio’nun iç tasarımında kalite algısı ve sürüş ergonomisine 

ayrı bir özen gösterildi. İç mekan; yüksek kaliteli malzemeler, 

yumuşak dokuya sahip ön panel, kapı panelleri ve orta kon-

sol çerçevesi ile kalite algısı açısından boyut değiştiriyor. Geniş 

alan sunmak için daha kompakt hale getirilen tamamen ye-

nilenensürücü odaklı “Akıllı Kabin-Smart Cockpit”, çok daha fazla teknoloji 

barındırıyor.Yeni Clio, geleneksel kadranların yerine ilk kez kişiselleştirilebilir 

TFTsürücü ekranı ile sunuluyor. Üst segmentmodellerden alınan teknoloji ile 7 

ila 10 inç büyüklüğündeki TFT ekran, sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı 

sunuyor.9,3’’ multimedya, sınıfının en büyük ekranı olarak öne çıkıyor.Bir tab-

let gibi kullanımı kolay ve çözünürlüğü yüksek olan ekrandan, yeni multime-

dya sistemi EASY LINK, navigasyon, MULTI-SENSE ve Sürüşe Yardımcı Destek 

Sistemleri (ADAS) ayarları kolaylıkla yapılabiliyor.
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M
ULTISENSE’te 3 farklı sürüş moduyer alıyor: Eco, Sport, Mysense.İç mekan, orta konsol ve ön panel üzerindeki havalandırma çizgisine ait 

renklerin yanı sıraMultisense ile gelen8 farklı ambiyans seçeneği sayesinde,tamamen kişisel tercihe göre düzenlenebiliyor. Yeni Clio’nun 

direksiyonunda sürüş keyfini iyileştirmek adına tüm detaylar düşünüldü. Önceki nesile kıyasla daha kompakt bir hava yastığı kullanılarak, di-

reksiyona daha şık ve rafine bir tarz kazandırıldı. Yeni direksiyon sayesinde sürüş ekranının görülebilmesi kolaylaşıyor.Dişli oranının 15,2’den 

14,4’e indirilmesi sayesinde direksiyonun daha hassas ve daha kolay yönlendirilmesi sağlanarak sürücünün direksiyon hakimiyeti artırılıyor.  

Yeni Clio’nun koltukları ise iç mekandaki yüksek kalite algısına katkıda bulunuyor. Daha geniş ve yolcuyu kavrayan koltuklar, seyahat edenlerin oturma 

pozisyonunu destekliyor. Koltukların yarı yumuşak kaplamalarının boşluklu yapısı, arkadaki yolcular için diz mesafesini önemli ölçüde artırırken, virgül şek-

lindeki daha ince koltuk başları ise sürücünün arkayı görmesini kolaylaştırıyor.  Yeni Clio’nun bagaj hacmi 391 litreye ulaşırken, iç saklama hacmindeki 26 

litrelik artış segmentindekien yüksek seviyeyi işaret ediyor. Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile mükemmel güvenlik seviyesi sunarak 5. 

neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor. Yeni Clio, yeni Euro NCAP testinden segmentinde 5 yıldızı elde edenilk model olmasının yanı sıra Euro 

NCAP tarafından 2019’da test edilen otomobille rarasında en güvenli süper mini seçildi.

Y
eni Clio,Türkiye’de72 ile 130 bg 

arasında değişen güç ile eksiksiz bir 

motor ürün gamına sahip. En son 

teknolojilerle sunulan bu yeni nesil 

benzinli ve dizelmotorlar, yürürlük-

teki en güncel standartlara uygun tüketim ve 

emisyon değerlerine sahip. 1.0 SCe 72: Satın 

alma ve kullanımda ekonomik - manuel Bu 

motor, ekonomik bir şehir içi kullanıma yöne-

lik bir otomobili arayan müşteriler için, 1.0 SCe 

(3 silindir atmosferik) ideal tercih olarak öne 

çıkıyor. 5 vitesli manuel vites kutusu ve 72 bg 

güç ile (95 Nm tork) son derece yumuşak bir 

sürüş konforu sunuyor.  1.0 TCe 100:Benzersiz 

çok yönlülük – manuel ve otomatik TCe 100 ilk 

olarak Yeni Clio’da 5 vitesli manuel vites kutusu 

ve en yeni nesil X-TRONIC otomatik vites kutusu 

ile birlikte sunuluyor. Renault ürün gamına yeni 

eklenen 1.0 TCe (3 silindirli turbokompresör), 

İttifak sinerjisinin en yeni motoru. 100 bg ve 

160 Nm ile bu yeni nesil motor, kendisinden 

önceki TCe 90 versiyona kıyasla 10 bg ve 20 Nm 

daha güçlü olmakla birlikte CO2 emisyon sevi-

yesi de daha düşük. Ayrıca, düşük devirlerden 

itibaren daha canlı kalkışa destek olan tork artışı 

ile en üst seviyede sürüş keyfi sunuyor. Bu mo-

tor, sürekli ve kesintisiz güç aktarımı sağlayan 

X-Tronic otomatik vites kutusu ile birleştiğinde, 

daha yüksek hızlanma performansı ve ideal 

yakıt tüketimi sunarak mükemmel bir sürüş 

deneyimi sağlıyor. 1.3 TCe 130 bg: Maksimum 

sürüş keyfi - otomatik Captur, Meganeve Kadjar 

modelleri ile kendini kanıtlayan 1.3 TCe motor, 

bu kez Yeni Clio ile birlikte sunuluyor. 130 bg 

ve 240 Nmtork ile 7 ileri EDC otomatik vites 

kutusuna sahip bu motor, Yeni Clio motor ürün 

gamında 1.2 benzinli motorun yerini alacak. Yeni 

Clio’nun tüm dinamik özelliklerini barındıran bu 

yeni nesil motor, her koşulda heyecan verici 

bir sürüş deneyimi sağlıyor. Çift kavramalı EDC 

vites kutusu, sürüşü daha esnek ve keyifli hale 

getirirken diğer yandan CO2 emisyon miktarını 

azaltıyor. Bütün benzinli motorlar Yeni Clio’da ilk 

kez kullanılıyor. 

Y
eni nesil dizel motorlar 1.5 Blue dCi 

85 ve 115bg - manuel Yeni Clio, 

uzun mesafe kullanımlar için adapte 

edilmiş 1.5 Blue dCi dizel motor 

seçenekleri ile birlikte sunuyor. Bu 

motor, azotoksitler (NOx) için en verimli olacak 

şekilde planlanmış katalitik indirgeme sistemi-

nin (SCR) entegrasyonu sayesinde yeni emisyon 

standartlarına göre adapte edildi ve geliştirildi.

Dizel seçeneği, yalın bir sürüş için 85 bg / 220 

Nm ve daha dinamik bir sürüş için 115 bg / 260 

Nm olmak üzere ikiversiyon olarak sunuluyor. 

Yeni Clio Blue dCi, 110 km/s hızının üzerine 

çıkıldığında motor devrini düşüren altı ileri man-

uel vites kutusu ve segmentinin en iyisi olan 

aerodinamiği sayesindeuzun yol sürüşlerinde 

verimli. Yeni Clio, Renault Grubu bünyesindeki 

en optimum tasarım için yenilenen kalite pros-

eslerinin ürünü olarak öne çıkıyor. Aracın genel 

kalitesini geliştirmek için yeni teknolojiler kul-

lanıldı ve kalite güvence süreci de geliştirildi. 

Sürüş güvenliği ile ilgili olarak, yaklaşık 1,5 mi-

lyon kilometre test sürüşü gerçekleştirildi. 1990 

yılında lanse edilen ve bugüne kadar 15 milyon 

satış adedine ulaşan Clio, Türkiye’de de ulaştığı 

satış rakamları ile efsane bir model olmayı 

başardı. Türkiye pazarına ilk olarak 1995 yılında 

girenClio, 300binin üzerinde satış adedi kaydet-

ti. Renault’nun yeni tasarım dilinin öncü modeli 

olan 4. nesil Clio ise Türkiye’de pazara girdiği 

2012 yılından bu yana 185 bin 731 satış ade-

dine ulaşarak segmentinde en çok satılan mod-

el oldu. 2012 yılından bu yana Türkiye’nin en 

çok tercih edilen ilk 3 modeli arasında yer alan 

Clio IV, 2019 yılını ise 24 bin 213 satış adedi ile 

Türkiye model sıralamasında 2. sırada tamam-

ladı. 1.0 Sce 72bg motorda ECO-mode özelliği 

yoktur. Multi-sense, klima ayarlarını, ambiyans 

aydınlatmasını ve motor tepkiselliğini değiştiren 

bir sürüş deneyim teknolojisidir. Kişiselleştirile-

bilir MY-SENSE, ECO ve SPORT olmak üzere 3 

ayrı modu bulunmaktadır.
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TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ  TÜRKİYE, AVRUPA’NIN HİBRİT ÜRETİM ÜSSÜ OLDU... 
hibrit teknolojisini 2016 yılında türkiye’de ilk kez uygulayan toyota otomotiv 
sanayi türkiye, geçen 4 yıllık süreçte avrupa’nın tüm toyota fabrikaları arasın-
da en yüksek üretim hacmine ve hibrit üretim yüzdesine sahip fabrikası oldu. 
türkiye’nin üretim ve ihracat devlerinden toyota otomotiv sanayi, sakarya’nın 
arifiye ilçesinde bulunan fabrikasında 2016 yılından bu yana ürettiği hibrit te-
knolojili araçlarla türkiye’yi, avrupa’nın toyota fabrikaları arasında en yüksek 
rakamlı hibrit üretim merkezi haline getirdi.  22 yıldır en gelişmiş çevreci teknoloji 
olan hibrit motorlu araçları üreten ve geliştirmeye devam eden toyota, türkiye’de 
ilk kez 2016 yılında hibrit motorlu c-hr modelini banttan indirdi. 2019 yılında 
12’inci nesil corolla sedan ile birlikte ikinci hibrit otomobilini de sakarya’da 
üretmeye başlayan toyota türkiye, böylelikle sakarya’yı türkiye’nin hibrit üretim 
üssü haline getirirken, toyota avrupa fabrikaları arasında da en yüksek hibrit 

üretim adetlerine ulaşıldı. sadece avrupa’da değil, global düzeyde de en başarılı 
fabrikalardan biri olduklarını dile getiren toyota otomotiv sanayi türkiye genel 
müdürü ve ceo’su toshihiko kudo; “toyota otomotiv sanayi türkiye olarak toy-
ota’nın avrupa’daki üretim tesisleri arasında en yüksek üretim hacmine sahip 
fabrikasıyız. toplam üretim hacmimiz içinde hibrit otomobiller önemli bir yer tu-
tuyor. 2019 yılında ürettiğimiz 253 bin adet otomobilin, yaklaşık %65’i olan 163 
bin adedi hibrit motorlu araçlardır. 2019 yılında toplam üretimin %48’i olan 121 
bin adet c-hr hibrit, %17’si olan 42 bin adet corolla sedan ürettik. bu rakamlar 
fabrikamızda hattan inen her üç araçtan ikisinin hibrit olduğunu gösteriyor.” dedi. 
kudo, hibrit teknolojisini de kapsayan yeni model yatırımları için toplamda 630 
milyon dolarlık yatırım yaptıklarını da sözlerine ekledi.

İkinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor: 7.6 milyon satış...
türkiye İstatistik kurumu’nun (tÜİk)’in açıkladığı 
rakamlara göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları 
da dahil olmak üzere, ikinci el sektöründe 7 milyon 
614 bin 301 adetlik satış gerçekleştirildi. tÜİk rakam-
larına göre ikinci el otomobil sektörü geçtiğimiz yıla 
oranla yüzde 14 artış kaydetti. söz konusu rakamlar 
hakkında açıklamalarda bulunan garenta ve ikinciyeni.
com genel müdürü emre ayyıldız, “2018 haziran’ında 
başlayan kur ve faiz hareketi, sıfır otomobil ve hafif ti-
cari araç pazarının bir önceki yıla göre yüzde 35 daral-
masına neden oldu. bu olumsuz ortama rağmen ikinci 
el sektörünün satışları, bir önceki yıla göre artış göster-
di. özellikle 2019 yılı temmuz ayından itibaren merkez 

bankası’nın faiz düşürme aksiyonu ile birlikte, gösterge 
faizlerinin %24’lerden yarıya inmesi, uzun süreden beri 
ötelenen otomobil ihtiyacının karşılanmasını sağladı. 
sıfır otomobil pazarında, otomobil markalarının elinde 
talebi karşılayacak stok olmaması, otomobil satın al-
mak isteyenleri ikinci el sektörüne yöneltti” dedi. İkinci 
el otomobil fiyatlarının ise 2019 kasım ayında yüzde 
4.4, aralık ayında ise yüzde 6.6 yükseliş kaydettiğine 
dikkat çeken emre ayyıldız, 2020 yılı ocak ayında ise 
bu oranın yüzde 6.2 oranında gerçekleştiğini belirtti. 
ayyıldız ayrıca, yaşanan fiyat artışları nedeniyle, son bir 
yıldır tüketicilerin otomobilleri bir yatırım aracı olarak 
görmeye başladığını söyledi.

2013 yılında case ve new holland marka iş makinelerinin türki-
ye distribütörlüğünü operasyonuna katarak iş makineleri sek-
töründeki yerini almıştı. şirket, 2020 yılı ile birlikte bu alanda 
yeni bir adım atıyor. türktraktör case ve new holland markalı 
kazıcı yükleyici iş makinelerini ankara’daki fabrikasında üretmeye 

başlıyor.  bu önemli gelişmenin açıklandığı toplantıda konuşan koç holding oto-
motiv grubu başkanı cenk çimen, türktraktör’ün sektörünün en büyük üreticisi 
ve ihracatçısı konumunda olduğunu belirtirken, “uzun yıllardır traktör üretimimiz, 
pazar liderliğimiz ve ihracat performansımızla ispat ettiğimiz gücümüzü, iş mak-
ineleri alanında da geliştirecek ve bu sektörde de en iyiyi hedefleyeceğiz” dedi. 
türktraktör genel müdürü aykut özüner de, “bu yeni girişimimizle, birçok ilklere 
imzamızı attığımız traktör pazarında olduğu gibi, iş makineleri sektörüne de yön 
vermeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.  koç holding ve cnh ındustrial’ın ortaklığı 

olan türktraktör, 2013 yılında girdiği iş makineleri sektöründe, 2020 itibariyle 
üretime de başlıyor. türktraktör, ankara’da bulunan fabrikasına gerçekleştirdiği 
yatırımla artık case ve new holland markalı kazıcı yükleyici iş makinelerini türki-
ye’de üretecek. İş makineleri alanında başlanan üretim çalışmaları kapsamında 
türktraktör genel müdürü aykut özüner’in ev sahipliği, koç holding otomotiv 
grubu başkanı cenk çimen ve cnh ındustrial İş makineleri başkanı ve asya, 
ortadoğu ve afrika genel müdürü stefano Pampalone’in katılımı ile bir lansman 
toplantısı gerçekleştirildi. türktraktör İş makineleri İş birimi grup müdürü boğaç 
ertekin’in açılış konuşması ile başlayan etkinlikte ankara’da üretilen iş makinel-
eri de gösterildi. aykut özüner başlattıkları yerli üretim çalışmalarıyla ilgili bilgiler 
vererek sözlerine şu şekilde devam etti: “ankara’daki fabrikamıza yaptığımız ek 
yatırımla artık kazıcı yükleyiciler, türktraktör’ün son teknoloji üretim hattında ‘yerli 
üretim’ olarak kullanıcılara sunulacak.” dedi.

son beş jenerasyonu ile tüm dünyada 14 milyon adet satış rakamına ul-
aşan opel corsa’nın autobest ödüllü altıncı jenerasyonu mart ayında tür-
kiye’de  satışa sunulacak. Üç nesli ile art arda autobest ödülü kazanan tek 
otomobil olan opel corsa, tamamen yenilenen altıncı jenerasyonu ile çok 
yakında pazarın iddialı oyuncularından biri olacak.  türkiye’de 2016 yılında 
pazara sunulan beşinci jenerasyonu sonrası, takipçileri tarafından büyük bir 
merakla beklenen corsa’nın altıncı nesli ilk olarak geçtiğimiz yıl eylül ayında 
frankfurt otomobil fuarı’nda opel severler ile buluşmuştu. 1982 yılından bu 
yana üretilen ve tüm nesilleriyle bugüne kadar dünya çapında 14 milyon adet 
satan, ülkemizde ise son 20 yılda 216 binin üzerinde satış rakamına ulaşan 
opel corsa, tamamen yenilenmiş dış görünüşü ve üstün sürüş dinamiklerine 
sahip altıncı nesli ile bu satış rakamlarını daha da yukarılara taşımayı hede-
fliyor.

Yeni Nesil Opel Corsa Mart ayında 
Türkiye’de  satışa sunulacak...
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OPERASYONEL KİRALAMA 
MARKASI  AVIS FİLO 40 YAŞINDA...
avis filo’nun 40. yıl dönümü sebebiyle bir demeç veren otokoç otomo-
tiv genel müdürü İnan ekici, temelleri 40 yıl önce atılan sektörün, bugün 
itibarıyla aktif büyüklüğü, araç parkı, yeni araç yatırımı ve ödediği vergiyle 
ülke ekonomisinin önemli aktörlerinden biri haline geldiğini belirterek; ver-
imlilik adına sunduğu avantajlarla her geçen gün işletmeler ve hatta bireyler 
tarafından daha fazla tercih edildiğini ve önümüzdeki dönemlerde de tercih 
unsuru olmaya devam edeceğini ifade etti. ekici, araç kiralamanın ilklerini de 
üstlenen otokoç otomotiv’in bünyesinde yer alan avis filo markasının 40. 
yıl dönümünü tecrübe etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. . ekici; 
avis filo’nun operasyonlarında sağladığı mükemmellik anlayışı, araç parkına 
sunduğu düzenli bakım ve yol yardım hizmetiyle, yaygın ofis ağı ve hizmet 
yelpazesiyle müşteri memnuniyetinde fark yarattığının altını çizerek, “bugüne 
kadar bizimle birlikte olmuş ve bundan sonra olacak tüm paydaşlarımız ve 
çalışma arkadaşlarımızla bu gururu paylaşıyoruz” diye sözlerine ekledi.

Ford Otosan Kocaeli Fabrikası yapay zeka ile veriden değer yaratacak...

Endüstri 4.0’ ve akıllı fabrika uygulamaları ile dünya ekonomik foru-
mu’nun (wef) “global lighthouse network” listesine girmeye hak 
kazanan türkiye’deki ilk, dünyadaki 2. otomotiv firması olan ford 
otosan, endüstri 4.0’a yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda çok 
önemli bir adımı daha tamamladı. şirket, kocaeli fabrikası’nda 

nesnelerin İnterneti (ıot) ve endüstri 4.0 destekli ilk yüksek hızlı İşleme merkez-
ini kullanıma alırken, elektrikli araç üretimine yönelik çalışmaları kapsamında da 
endüstri 4.0 uyumlu aluminyum ve çelik sac şekillendirme yeteneği olan yeni 
pres hattını devreye aldı. bu gelişmeyle ford dünyasında öncü fabrika konu-
munu daha da sağlamlaştıran ford otosan, kocaeli fabrikası’nda devreye aldığı 
tüm makineleri birbirine bağlayan bir yazılım platformu üzerinde yapay zeka al-
goritmaları ile veriden değer yaratmayı hedefliyor. 11,2 milyon avroluk yatırım-
la pres kapasitesi yıllık 500 bin araca yükseliyor. ford otosan’ın elektrikli araç 
üretimine katkı sunmasını da amaçladığı, 11,2 milyon avroluk yatırımla devreye 
alınan yeni pres hattı ‘hat 30’ ise kocaeli fabrikası’nda pres kapasitesini yıllık 
500 bin araç üretimini destekleyecek noktaya ulaştırdı. büyük Pres parçalarının 

üretiminde dış kaynak kullanımını azaltan ‘hat 30’ projesi ile geleceğin otomotiv 
trendlerine hizmet edecek yeni elektrikli araç projelerinin aluminyum sac parça 
üretim ihtiyaçlarının karşılanması öngörülüyor. ford otosan genel müdürü hay-
dar yenigün, şunları kaydetti:

“
ford otosan olarak, akıllı fabrika olarak adlandırdığımız ‘endüstri 4.0’ 
çalışmalarımızı uzun soluklu yaptığımız yatırımlarla sürdürüyoruz. bu 
yatırım ve çalışmalarımız sonucunda kocaeli fabrikamız, türkiye’de bir 
ilk olarak, geçtiğimiz yıl dünya ekonomik forumu’nun (wef) dünyada 
kabul ettiği ilk 16 fabrikadan biri olarak “global lighthouse network” 

ağına katıldı. ford’un tüm dünyada bu listeye giren ilk fabrikası olan kocaeli 
fabrikamızda şimdi de endüstri 4.0 uyumlu yeni pres hattımız ve yüksek hızlı 
İşleme merkezimizi devreye almanın gururunu yaşıyoruz. her iki proje için de 
otomotiv sektörünün sadece bugünkü değil, gelecekteki üretim taleplerini de 
karşılayabilecek, endüstri 4.0’a uyumlu bir geliştirme süreci yürüttük. bu gelişm-
eleri paylaşmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz.”

Yeni NISSAN QASHQAI N-TEC, 
Tasarım ve Teknolojiyi Bir Arada 
Sunuyor...
Japon otomotiv devi nıssan, araç sahiplerinin tasarım ve gelişmiş teknoloji 
beklentilerini yeni QashQaı n-tec modeli ile bir araya getiriyor. QashQaı 
n-tec’i ileri teknolojisi ile piyasaya süren nıssan böylelikle otomotiv pazarı-
na en kullanışlı, en uygun teknolojiyi getirme geleneğini sürdürüyor. nıssan 
ıntelligent mobility teknolojisinin yeniliklerini daha geniş bir kitleye sunan yeni 
QashQaı n-tec modeli, nıssan tasarım ve teknolojisinin en iyi yanlarını bir 
araya getiriyor.

crossover araç müşterilerinin hem estetik arayışına cevap veriyor hem de teknolo-
jik ihtiyaçlarını karşılıyor. QashQaı n-tec, genellikle sadece üst sınıf otomobill-
erde görmeye alışkın olduğumuz gelişmiş ProPılot sistemi ve akıllı Park yardımı 
özelliklerini barındırıyor. sürücülerin sürüşten aldıkları keyfi bir sonraki seviyeye 
taşıyan QashQaı n-tec, dijital hayata kolayca bağlanmak için apple carPlay ve 
android auto gibi nissanconnect özellikleri içeriyor. nıssan müşterileri, en ileri 
nıssan teknolojisi ve gelişmiş ProPılot sistemi ile günlük sürüşte yaşanan stresi 
azaltan bir crossover modelin tadını çıkaracaklar. aracın otoyolda ilerleyişini izley-
en ProPılot, QashQaı’nin hareket ettiği şeridi takip etmesine yardımcı oluyor ve 
hızını düzenliyor. trafik sıkışıklıklarını yöneterek öndeki araçla olan mesafeyi kontrol 
ediyor. tasarım bakamından QashQaı n-tec, tamamen siyah 19 inçlik jant seti, 
karartılmış ışıklandırma grubu, koyu renk ön panjur ve parlak siyah ayna yuvaları 
ile daha şık ve çarpıcı bir görünüme kavuşuyor. siyah temalı bu yükseltmeyle nıs-
san, alcantara döşemeli koltuklar, yumuşak dokunuşa sahip malzemeler ve par-
lak siyah hava menfezleri ile aracın iç tasarımında da dikkat çekiyor.

KIA yüzde 6.6 elektrikli pazar payı 
hedefi...
otomotiv sektöründeki gücünü gelecekteki faaliyetlerini geliştirerek 
sürdürmeyi hedefleyen kıa; elektrikli araç, mobil hizmetler, bağlanabilirlik ve 
otonom sürüş konularını içeren yeni ‘Plan s stratejisi kapsamında 2025 yılı-
na kadar 25 milyar dolar yatırım yapacak. güney koreli otomotiv devi kıa 
bu kapsamda, 2025 yılına kadar 11 elektrik model geliştirecek olan kıa, 
küresel elektrikli araç pazarında da yüzde 6,6 pazar payı* hedefliyor. ‘Plan s’ 
stratejisi kapsamında 25 milyar dolar yatırım yapacak olan kıa, 2025 yılına 
kadar 11 elektrik model geliştirmeyi, küresel elektrikli araç pazarında yüzde 
6.6 pazar payı* elde etmeyi ve satışlarının yüzde 25’inin elektrikli araçlardan 
sağlanmasını öngörüyor. kıa ayrıca, 2026 yılına kadar güçlenmesi beklenen 
elektrikli araç pazarında yıllık 500 bin elektrikli araç satışı hedefliyor. 
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T     
eknoloji ve Mekanik olarak, Minyon Fransız Panzeri. Er-
gonomi ve tasarım olarak ta, kadınsı hatları ve çekiciliği 
olan bir otomobil. Topuklu ve topuksuz ayakkabınız ile 
o günkü ruh halinizi sürüşünüz ile dışa vurarak yaşaya-
cağınız tüm tepkilere rahatlıkla güvenli seri karşılık vere-

cek performans gösteren podyumda ki “cat walk” yürüyüşü yaşatan 
vahşi alımlı bir kedi edası hissettiren tasarım harikası... Onu şimdiden 
önümüzde ki yıl içinde güzel Türk hanımlarının bu aracı sürerken öze-
likle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa şehirlerin meşhur caddelerinde o 
meraklı gözlerin nasıl süzeceğini görür gibiyim. DS3’e önden ve dış 
tasarım olarak baktığımızda neden minyon Fransız panzeri dediğimiz 
daha iyi anlayacaksınızdır. Bir kere çok çekici hatlar ile keskin far ve 
küt burun yapısı aşağı kadar inen gündüz yanan led farları tamamla-
yarak oldukça iyi bir tasarım yakalamış Fransız DS markası. Yine ön 
tarafta ızgarada yer alan elmas görünümlü siyah kaplama ve kendine 
özgü DS logosu ilgi çekiyor. Oldukça güçlü bir ön taraf. DS3’e ark-
adan baktığımızda ise tasarım olarak ciddi anlamda hiç bir şekilde 
ön yüzünü aratmadı. Oldukça güçlü arka far yapısı birbiri ile bagaj 
bölümünde bağıntılı olarak dikkat çekici. DS logosu şık ve güzel.   

Egzos ise iyi konuşlanmış uyum içinde zaten güzel tatlı sesi aracın sizi 
baştan çıkarmakta yetiyor. Sağ ve Sol’da yer alan arka çıkıntılar içinde 
bir rüzgar difüzör çıkışı gibi dursa da göz hoş gelen bir tasarıma sahip. 
Araca yandan baktığımızda ise çekici hatları ve rengi ile farklı tasarımı 
dikkatleri üzerine çekmekle meşgul.

DS 3 CROSSBACK: MİNYON FRANSIZ PANZERİ…!
Yazı ve Fotoğraf: Umut Özgür Sunay

A
racın lastik ebatları ve jant tasarımı oldukça iyi git-
miş. Arkaya doğru uzadıkça tasarımda daha güçlü 
hatlar dikkat çekmekte. Özellikle arka camda bu-
lunan kapı kaportasının uzantı olarak durması bir 
hava ve hareket katmış kesinlikle. Zaten kapı kol-

ları da aracın anahtarına bastığınızda ya da araca yanaştığınız-
da otomatik olarak dışa çıkmak sureti ile açılıyor. Bu da diğer 
fransız otomobillerinden ayıran bir özellik DS3’te. DS3’te alt 
bölüm ve üst tarafa baktığımızda farklı 2 renkten kombine 
olarak oluşturulmuş Bence bu araca bu yakışmış. Çünkü bu 
araç tek renk olarak gösterilseydi bu kadar iddialı durmazdı 
diye düşünüyorum. Bu da yine DS 3 araç almak isteyenler için 
opsiyonlu güzel seçenek olarak karşımıza çıkmakta. Araca dış 
tasarım olarak 10 üzerinden 10 puan vermekteyiz. Zaten bir 
Aston Martin çizgileri ve havası olarak tasarlanmış Fransızların 
bu konuda göz bebeği olan üzerinde çalışılmış bir otomobil 
DS 3. DS 3 araca ilk bindiğimizde bizi bu şekilde bir görüntü 
karşılarken her yerin elmas görünümlü farklı bir şekilde tasarı-
ma sahip kaliteli bir döşeme ve hava ile karşılamış olduğu 
kesin. Ön tarafta Citroen ve Peugeot markalarından görmeye 
alışık olduğumuz bir hud ekranımızda yer alıyor. Oldukça dar 
planlanmış ve tasarım olarak ufak bir gösterge paneline sahip 
DS 3 otomobil. Kaliteli şık ve oldukça sportif direksiyon simidi 
yine üzerinde elmas tarzı tasarıma sahip tuş ve görüntüsü ile 
kaliteyi yansıtmayı başarıyor. Yine aracı yan camları açmak için 
orta konsolda bulunan oldukça şık tasarımlı düğmeleri ve diğer

C
itroen, Peugeot modellerinde olan vites topuzu er-
gonomik yapıda ve çok kullanışlı. İPhone gibi son 
sistem akıllı telefon şarj yeri bulunmakta. Motoru 
anahtarsız olarak açma kapama tuşu Engine start-
stop düğmesi dahil elmas ve parlak görünümlü. 

Aracın oturma grubu koltukları ve koltuk başı çok ergonomik 
ve rahat tasarıma sahip. Kalite hissiyatını yansıtmış. DS 3’ün 
ön gösterge paneli oldukça sade ve fakat her şeyi görebilmem-
ize olanak sağlıyor. Menü tuşları yardımı ile direksiyon simidin-
den bu panele müdahale ederek hareket halinde araçla ilgili 
tüm bilgileri görmeniz de mümkün. Aracın iç tasarına komple 
göz attığımızda arkaya doğru basık bir coupe görünümüne sa-
hip olarak tasarlanan DS3’ün komple olarak bir kalite unsuru 
şeklinde yüksek malzeme kalitesi ile üretimi olduğunu görme-
kteyiz. Bunu her detayında belli eden DS3 aracın arka yolcu 
bölümünde ise yine vurgulamayı ve bu kalite konforunu yansıt-
mayı başarmış.

Automobile mAgAzine |  dS 3 croSSback 1.2 litre 130 beygir
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Ö
n koltuk başlılarının arkasında yer alan DS logo-
su ve aracın arka tarafında kapılarında yer alan 
müzik sistemi çıkışı deri koltuklar eşliğinde şıklığı 
vurguluyor. Bir Coupe araçta oturuyor hissini ver-
erek yaşatan arka yolcuların konforu oldukça iyi 

seviyede. Zevk alarak yolculuk yapılan bir araç DS 3. Aracın per-
formansına göz attığımızda ise 1.2 litrelik 130 beygir gücünde 
ki bu araç oldukça iyi sayılabilecek bir ivmelenme gücüne ve 
hızlı seri bir kalkışa sahip. Vites geçişleri bu anlamda eskiden 
olduğu gibi ağır değil oldukça hızlı harekete sahip. Aracımız 
da 3 farklı sürüş mod bulunuyor. Spor mod, Normal mod ve 
Ekonomik mod. Normal kullanımda tatlı bir sürüş konforu sun-
mayı başarabilen DS3’ü, spor mod’a aldığımızda ise gösterge 
paneli kırmızı renge dönmekte. 1.2 litre motor 8 ileri otomatik 
şanzıman anında hız kazanarak ivmeleniyor. Spor mod ile bera-
ber DS’3 oldukça enerjik oldukça harika bir kullanım sunuyor. 
Direksiyon simidi altında yer almakta olan F1 vites pedalları 
sayesinde aracın kullanımlarını manuel şekilde daha zevkli bir 
hale getirip biraz da eğlenmeniz söz konusu. Ayrıca, OPERA 
donanıma sahip olan adı olan DS 3 aracımızda 10.3 inç’lik te 
bir orta gösterge panelimiz daha bulunuyor. Bu panel üzerinde 
yer alan Navigasyon sistemini çalıştırdığınızda aynı şekilde bu 
navigasyon ekranını ön gösterge panelinde de görebilirsiniz. 
Araçta her şey dokunmatik olarak tasarlanmış. Elmas tasarımı-
na sahip süzme iç ışıklar dahi dokunmatik tasarlanmış. Tamamı 
ile bayanların hoşuna gidebilecek bir tarzda. Aracımızda Focal 
Electra marka bir ses sistemi mevcut. Bu ses sisteminin boof-
er’ı arka bagaj haznesinde yer alıyor. DS 3’te bir premium üst 
segment araçta olan tüm donanım güvenlik sistemleri mevcut. 
Aktif şerit takip sistemi, Kör nokta uyarı sistemi, Karanlıkta 
hareket yaya ya da hayvan algılama çarpışma önleme sistemi. 
Oldukça güçlü ve iyi çalışmakta. Aracın sürüşte koltuğu çok ra-
hat, aynı zamanda masaj yapan donanım ile almanız da müm-
kün. Çok derin kapı haznesi ile pet şişeleri rahat koyabilirsiniz. 
Park yardımı, Düşük hava lastik basıncı gibi yardımcı düğmeler 
yer alırken, 3 kademeli olarak ön tarafta ki koltukları ısıtma 
sistemi yer almakta.

 Test Sürüşü Automobile mAgAzine |  dS 3 croSSback 1.2 litre 130 beygir

Aracımızda sürüşe ve yola duyarlı, yol ve hava şartlarına göre 
kendini ayarlayabilen far sistemi ve yolu aydınlatma sistemi yer 
alıyor. Kör nokta uyarı sistemi aynalarda yanan sarı işaret ikaz 
lambası ile uyarı vermekte. Bu aracı en güçlü gösteren 17 inç 
jantları. 18 inç olarak ta satın almanız mümkün.
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M 
azda MX-5 RoadSter iki kişilik bu spor üstü açılan 
otomobili Ocak ayı 2020’nin ilk günlerinde test et-
tik. Mazda MX-5 spor otomobil iki kapıdan oluşan bir 
roadster japaon otomobili. Bu otomobile dışarıdan 
ilk olarak baktığımızda ise Rakiplerine oranla Bmw 

Z4, Mercedes –Benz SLK, Honda S200, Alfa Romeo Roadster v.b. 
daha ufak hacimli mini bir otomobil olduğunu görmekteyiz. Fakat bu 
duruş ön planda ön burun kaput bölümünde sizi bir yanılgı içerisine 
düşürmeyi gerçekten başaran SKY-Active G teknolojisi ve tasarımını 
yansıtan güçlü hatların olduğu bir bölüme ve tasarıma da sahip. Ön 
taraf oldukça çıkık ve uzun bir kaput burun yapısı ile güçlü yanlarını 
karakterize ederken, çekik farları ile tam bir spor otomobil olduğunu 
hissetirmeyi başarabilen modern hatlara ve çizgilere sahip bir RoadSter 
aslında Mazda MX-5. Araca yandan baktığımızda ise nerede ise bir ön 
kaput uzunluğu kadar oturma kabin alanı ve aracın arka bagaj kısmı 
olduğunu görüyoruz. Yandan aracın ön tarafının uzunluğu belli olmak-
ta. Anahtarsız açılan kapıları ve bagaj kilidine sahip. Üstelik aracın 
tavanını içeriden açmanız çok basite indirgenmiş. İçeri oturduğunuzda 
tek bir el hareketi ile üst kilidi açıp, eliniz ile üst tavan tentesini arkaya 

doğru itmek sureti ile arka taraftaki kilit bölgesine bastırmanız yeterli. 
Bu toplamda zaten 15 saniye kadar sürüyor. Aracın otomatik açılan ta-
vanını dahi almış olsanız aracın üst tarafını açacağınız hız zaman zaten 
budur. Aracın arka taraf bagaj kısmına baktığımızda daha dar ve kısa 
şasi ye sahip bir yapısı ve tarzı var. Arka bagaj sadece anahtar yardımı 
ile açılıyor. 2 adet Spor çantamızı rahat alan bir derin hazneli bagaja 
sahip. Aracın o muhteşem yırtıcı devirlerde sesi veren egzos çıkışı ise 
oldukça basit ve sade ama içeriden duyulan o sesi muhteşem boyutta.

Kendİnİ Ferrarİ Zanneden Spor Otomobİl…
Yazı ve Fotoğraf: Umut Özgür Sunay

A
racın içine baktığımızda ve ilk 
oturduğumuz da normal klasik 
mazda 3 kollu spor direksiy-
on ve oldukça kemikli sert spor 
olan 6 ileri düz vitesi dikkat 

çekerken, orta konsola sabit 7 inçlik do-
kunmatik ekranı olan bir gösterge paneline 
sahip. Aracın direksiyon bölümünde normal 
gösterge panelleri oldukça sade tasarlanmış 
olsa da göze iyi hitap eden bir yapıya sahip 
alışık olduğumuz hız gösterge paneli yerine 
tam orta kısımda daha büyük olarak tasarı-
ma sahip olan devir saati dikkat çekiyor. 
Aracın bir diğer güzel yanı ise koltukları ve 
koltukların tasarımı. Oldukça iyi kaliteli deri 
malzemeden üretilmiş olan koltuk ve koltuk 
başlıkları her halukarda çok ergonomik ve 
rahatlar. Ayrıca koltuk başlıklarına entegre 
şekilde çalışan telefon kulaklık sistemi çok 
iyi. Telefonunuzu araca tanıttığınızda yolda 
giderken sağ tarafta vitesin alt bölümünde-
ki yuvarlak tuş yardımı ile menüye her türlü 
ulaşıp, okeylemeniz mümkün. Bu durum-
da arayacağınız kişiyi seçerek yolda sesini 
koltuk başlıklarından gelen ses ile duyabi-
leceğiniz bir telefon kiti sistemi araçta hoşu-
ma gitti. Ayrıca telefon mesajlarımıda aracı 
kullanarak menü tuşu yardımı ile çok rahat 
bakıp okuyabildim. MX-5 in akıllı telefon an-
droid uygulamasına bu konuda bayıldım.

A
racın navigasyonu bulunmadığı 
ve test aracı olduğu için opsiyo-
nel seçenekte sunulması sebebi 
ile deneme fırsatımız maalesef 
olmadı. Fakat aracın kör nokta 

uyarısı sisteminin iyi çalıştığını söyleyebilir-
im. Her iki koltukta ısıtma sistemi var. Bu 
arada aracın içi dar ve daha mini bir yaşam 
alanına sahip olduğu için ben bu kadar iyi 
ısıtma sistemi çalışan başka bir araç daha 
göremedim. Kış günü aracın içinde short ile 
olsanız dahi üşümezsiniz. Klimayı açmanıza 
bile gerek yok. Çünkü motorun tüm sıcak-

lığı zaten siz kapatmadığınız sürece devamlı 
içeride. Şimdi artık aracın sürüşüne bakalım; 
1.5 litre benzinli motor 8.000 devir dakika 
da redline oluyor. Yüksek devirlerde 6.000 
devirden sonra aracın yırtıcı motor sesi çok 
fazla, üstelik bir performans artışı var. 1.5 
litre 130 beygire sahip Mazda MX-5 hızlan-
mada kısa sürede bir problem yaşamadı. Bu 
araca bir güç takviyesi biraz daha yapılsa 
aslında onu tutan bu egzos yapısı açılacak 
araç çok fazla ivmelenme kazanacak bu da 
aracın durmasını ve güvenli olmasını aynı 
zamanda aslında azaltacak.
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B
u sebeple aracın tüm güvenlik donanımı 
göz önünde bulundurulması aracın 
ivmelenmesinin ve aynı zamanda yakıt 
ekonomosinin de sağlanması bakımın-
dan çok doğru iyi bir ayarı bulmuş Ja-

pon üreticiler. Aracın ivmelenmesi ve seri kullanıl-
masına göre hiçbir şekilde yakıt ekonomisinin fazla 
kayda değer olarak etkilenmemesi çok ilginç bir 
durum aslında. Aracı seride kullanmış olsanız bu 
araç çok fazla gereğinden fazla yakmadı. Yakıt de-
posu ve haznesinin ise daha küçük ve ekonomik bir 
şekilde Full Depo doluyor olması sizi hızlı ve seri 
kullandırmaya bu aracı teşvik ediyor. Aracın tadını 
çıkartabilmeyi yakıtına tercih etmeniz olası zaten. 
Spor otomobil ve mini olması sebebi ile az yakan bir 
araç MX-5. Şimdi önemli bir diğer unsurda MX-5’in 
tasarım harikası olması yönünde. Neden mi? Diye 
sorduğunuzda aslında diyecek çok fazla bir şey 
yok. Kullanıp deneyimlemeniz lazım. Fakat MX-5 ‘in 
ağırlık oranı ve dengesi yüzde 50 ön ve arka olarak 
tasarlanmış ve ağırlık merkezi olarak tam da sürücü 
yolcu koltuğu altı alınmış. Buna ek olarak ise araç-
ta dinamik çekiş kontrol sistemi Esp ve Ebd ESP: 
Elektronik Stabilite Programının çok iyi olması, 
EBD: ”Electronic Brake Distributor” fren yapılması 
halinde gücün ön ve arkadaki akslara dengeli şekil-
de dağılması bu aracın özellikle bir spor otomobil-
de japon mühendislik harikası olarak birebir çok 
iyi şekilde tasarlanması aracın viraj içinde kalarak 
çizgisini hiçbir şekilde dışına çıkmayarak bozmadan 
ilerlemesine sebep.

İ
şte kuvvetli girmiş olduğum 
sağ ve sol keskin virajlar-
da kesinlikle kayma ile 
karşılaşmadan çizgisini koru-
mak sureti ile virajın içinde 

kalması ve çok iyi tutunan yapısı 
ile MX-5 bir spor otomobilde olması 
gereken sağlan güvenliğini bize tat-
tırdı. Bu bakımdan MX-5’in EuroNcap 
çarpışma testleri sonuçlarına da 
baktığımızda önden gelen 60-65 km 
hızlar ile sert aldığı darbeler sonu, 
içerideki yolcuları ön airbag patla-
ması ile çok fazla hasara maruz kal-
madığını da gördük. Aracın üzerinde 
ki bu anlamda frenajı için lastiklerin 
önemi çok büyük. Bu anlamda kış 
lastikleri hankook markası ile test 
sürüşünü yaptığım Mazda MX-5 
yağmurlu ıslak zeminlerde özellikle 
frenajı iyi değil durma mesafesi ileri 
seviyede idi. Fakat kış lastiklerinin 

yağmurlu havalarda ve ıslak zemin 
şartlarında performans olarak doğru 
iyi netice vermemesi sebebi ile biz 
bu frenaj mesafesini baz almayız. 
Aracın ESP sistemini içeride ki tuştan 
kapadığımızda aracın kalkışında ve 
gidişinde bir rahatlama olurken tüm 
direksiyon hareketleriniz ile aracın 
arka “kıç” tarafını olası bir şekil-
de yanlayarak kaydırmanız ve bu 
şekilde kolay dirift yapmanıza olanak 
sağlayan sistemi, eğlenceli bir kul-
lanım sürüşünü sunuyor. Bunu 2. Ve 
3. Vites te dahil gazla yapmanız MX-5 
‘te olağan gayet başarılı bir durum. 
Son olarak 180 km gibi otobanda 
seyrederken ani yapılan ABS frenaj 
testimizde araç sağa ve sola kay-
ma eğilimi düz yolda göstermemiş 
düzgün kısa sürede devreye giren 
abs yardımı aracı durdurmayı ya da 
yavaşlatmayı başarabildi.
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Volvo XC90 Yeni B5 Dizel otomatik motorlu AWD otomatik 

4 çeker modelini ortalama 2.500-3.000 km arası yaparak 

uzun yolda test ettim. Özellikle kış ayı ortasında ve kış 

şartlarında Bolu, Abant arasında yoğun bir kar ve buzlan-

ma yolda hakim, sis olarak ise gece puslu bir havada kul-

landım. Öncelikle yola böyle bir araç ile koyulduğum için kendimi çok şanslı 

hissediyorum. Yaptığım en iyi İstanbul – Ankara arası yolculuklardan biri idi 

diyebilirim. Volvo XC 90 B5 Dizel motor ve AWD otomatik şanzımana sahip 

4 çeker otomatik aracı kış şartlarında ve kış lastikleri ile birlikte Pirelli mar-

ka, üst düzey bir kullanım ile performansa şahit olduk. Güvenlik olarak ise 

bir Boeing 737 ‘de seyahat ediyor havasında ben ve benimle beraber gelen 

arkadaşlar yolcularım çok ama çok keyifli bir şekilde oldukça hızlı ve seri 

olarak Volvo XC 90 ile Ankara’ya gidip ertesi gün de İstanbul’a tekrar geri 

döndüler. Bu deneyimi bir daha yaşamak için “benimle üzerine para vermeyi 

teklif edenler” aralarında oldu. Bu hayranlıkları bana ve araca olan benim-

semiş yüksek güvenlik duyguları da takdire şayen olarak akıllara kazındı. 

Bir kere aracı dış tasarımı olarak özellikle bakacak ve inceleyecek olursak 

kusursuz bir yapıya yere paralel olarak yatay hatları ile yolu süpürür şekilde 

atik bir mermi kanatları olan otomobil olarak da bunu söyleyebiliriz. Çok ama 

çok iyi bir tasarıma kavuşan Volvo XC 90 rakiplerine göre bence “Velar” Land 

Rover‘a göre de ön planda olduğu kesin gözü ile bakılan bir Suv. Araç önden 

bakıldığında bir önceki nesli olan Volvo XC90′ tasarımına göre yukarıya doğru 

küt tasarımı yerine daha tatlı kavisleri olan daha yere yakın gibi duran bu sizi 

aldatması araç park halinde iken bir hayli amortisörleri yere doğru otomatik 

olarak inerek kendini kitliyor. Normal yol modunda araç yerden daha yüksek 

şekilde hareket etmektedir. Bu arada ön tarafta farları bölen şerit halindeki 

gündüz yanan led’leri dikkati çekiyor.

Volvo XC90 B5 Dİzel 2020 Ocak Testİ...
Yazı ve Fotoğraf: Umut Özgür Sunay

A
racın motoruna göz attığımızda ise 2.0 litrelik 
dizel motora sahip Volvo XC90’nın kaputunun 
altında oldukça her yeri kapalı bir teknoloji 
ile üretilmiş nerede ise motor aksamlarını 
göremediğiniz bir ön motor yeri mevcut. Bu 

teknoloji ve mühendislik bakımından aracın ettiği maddi 
paranın karşılığını görüntüsü kat ve kat vermekte. Aracın 
ön tarafında ızgara üzerinde bulunan Volvo yazısının 
altında aracın güvenlik sistemini taşıyan algılayan bir 
radar sistemi var aslında. 360 derece araç güvenlik ve 
yol koşullarına göre hareketi ve kullanımı algılamak 
sureti ile size yardımcı olmaktadır. Tüm tekerleklere 
dağıtmış olduğu tork ve gücü buna göre ayarlarken aynı 
zamanda etrafta ki yayalar gibi çarpışma olabilecek 
tehlikeleri algılamak sureti ile aktif fren yardım sistemini 
devreye sokmak için an ve an kontrol yapar. Volvo XC 90 
bu anlamda dışarıdan tasarım olarak benzersiz kendine 
özgü bir yapı sunuyor. Büyük alaşımlı jantları ve perfor-
mansa dönük kış lastikleri gözleri üzerine çekmektedir. 
Aracın arka camlarının ve tavan üst camının ise koyu 
renk olması güneşten koruması ile vip bir makam aracı 
hissini de ayrıca uyandırmış. Aracın arka tasarımına göz 
attığımızda ise, bir önceki nesline benzeyen dik ve aşağı 
doğru arka far grubu devam ediyor. Yeni nesil B5 “mild- 
yarı hyrid” logosu bulunmakta. Yine arka tarafta 2.0 
litrelik dizel motorun 2 adet egzoz çıkışları göz doldur-
muş. Arka bagaj haznesi anahtar ya da ayak yardımı 
ile otomatik olarak kademeli şekilde açılıp kapanır iken 
sıkışma önleyici yardım destek sistemi bulunan Vol-
vo XC 90’nın bir diğer önemli yeri arka da 2 koltuk ve 
toplamda 7 koltuklu olması. Yine Volvo XC90’nın arka 
bagaj bölümüne göz attığımızda burada iki kademeden 
oluşan saklama alanı ve elektrik alınabilecek ünite çıkışı 
ile çeşitli bagaj ve ekipmanlarının oldukça fazla olduğunu 
görüyoruz. Arka koltukları yatırdığımızda fazla düz zemin 
bir bagaj yer alırken tüm koltukları yatırdığımızda aracı 
arkası genel anlamda oldukça boş ve geniş gözüküyor. 

A
rka 2 koltuk aslında çok büyük kişilerin oturması için tasarlan-
mamış olsa da ekstra olan 2 koltukta yolcuların konforlu seyahati 
için de her şey düşünülmüş bardaklık ve klima çıkışlarına kadar 
arkada oturan yolcuların konforu da deri koltukları ile rahat etmel-
eri bir nebzede sağlanmış. Arka 2 koltuk yattığında ya da normal 

yolcu arka koltukları da tek el hareketi ile basit bir şekilde koltukları tek’li bir 
şekilde dahi yatırmanız çok yönlü olarak ayrı ayrı katlamanız sağlanmış. Aracın 
arka tarafında deri koltukları ısıtmanız için ayarlama yapabilmeniz ve arka sırt 
bölümünü de yatıra bilmeniz için aynı Jaguar F-Pace’de ki ne benzer imkan 
sunulmuş. Bu arada ön tarafta sürücü tek bir tuşa basarak arka baş dayanak-
ların hepsini 1 sn. içinde katlayabiliyor.



Number 1 - Automobile Magazine Şubat - 2020

34 35

 Test Sürüşü Automobile mAgAzine |  VolVo xc90 awd 2.0 litre 235 beygir Automobile mAgAzine |  VolVo xc90 awd 2.0 litre 235 beygir

Y
ine aracın arka tarafta müzik ses sistemi çıkışları mat alüminyum görüntüye sahip kapı kollarının üzerinde vip bir görüntü 
yaratıyor. Arka taraftaki en güzel şeylerden biri ise bu dijital gösterge paneline sahip klima haznesi ve koltuk ısıtması ayar   neli. 
Bu panele kilitli değil ise yolcular arka bölüm ekstra kliması için müdahale edebiliyor. Fakat sürücü bölümü ön panelde burasını 
kilitler iseniz, yolcular ya da çocuklar sürekli olarak basıp bu bölüme müdahale edemezler bu da yine güzel bir özelliği. Yine arka 
bölüm dahil aracın genelinde ise Volvo XC 90 modelini ön plana çıkaran unsurlar arasında bir kere çok kalın ve uzun süre yıpran-

mayacak olan bir deri kullanılmış olması, bu deri üzerinde yer alan dikişlerin sağlam ve kaliteli olması aynı zamanda bu aracın içinde her 
yerde aynı şekilde yer alıyor. Arka camlarda ise ekstra olarak perdelik bulunmakta. Aracın ön koltukları arkası sert madde ile ergonomik 
olarak tasarlanmış olması da herhangi bir çarpma halinde arkada oturan yolcuların güvenlik tasarımlı az zarar alacak koruyucu bir yanının 
olmasına eş değer olarak diğer rakip Suv’lara göre yine ön plana çıkıyor. Aracın ön tarafına sürücü kısmına öncelikli olarak kullanmadan 
bakacak olursak; Aracın çok yönlü bel desteği de ayarlama imkanı sunan aynı zamanda yolda dereceli şekilde tüm kaslarınıza omzunuz 
dahil masaj sistemi olan hafıza destekli sürücü ve yan yolcu koltukları mevcut. 

Yine ön sürücü koltuk başlığı çok ergonomik ve uzun yolda rahat ettiren özellikte. Aracın vites topuzu ise gayet ufak ve pratik kullanışlı. 
Direksiyon ısıtmalı. Parmak hareketleriniz ile dokunmatik tuşlar yardımı ile tüm menüye müdahale ediyorsunuz. Yine aracın direksiyon 
bölümüne göz attığımızda kaliteli olan deri direksiyon üzerinde F1 vites pedalları bulunuyor. Bu pedalallar özellikle seri kullanımlarda Volvo 
XC 90’nın B5 seri motorundan oldukça verimli bir şekilde sürüş zevki almanızı sağlamaktadır. Aracın uzun yolda cruise control sistemine 
direksiyon üzerinde ki sol menüden müdahale ederken sağ tarafta ki menü tuşları yardımı ile aracın 12.3 inçlik orta panelde yer alan 
multimedya kontrol sistemini ayarlamanız mümkün. Ayrıca araca sesli olarak kelimeler ile talimat vermek içinde yine bu menüdeki tuşu
kullanmanız gerekmekte.

A
racın ön panelinde orta kısımda bulunan 12.3 inçlik ekranda gördüğünüz her şeyi ön gösterge paneline de taşımanız ve 
görmeniz sağlanmış vaziyette. Bunlardan biri de en önemli olanı aracın gelişmiş navigasyon kısımı. 12.3 inç’lik ekranda 
gördüğünüz ve takip ettiğiniz navigasyon gösterge panelinde eş zamanlı olarak ta alabilirsiniz. Ya da sadece ön gösterge 
panelinde navigasyon takibi yapabilir, 12.3 inç orta ekranda multimedya sistemi ile yan da oturan yolcunuz farklı bir menüye 
bakabilir. Bu bakımdan aracı sürücü ve ön yolcu kullanımları olarak ta ayarlanabilen çok yönlü bu iki ekranın çok iyi iş gördüğü 

teknolojisi ve kullanımı bakımından bir gerçek. Aracın vites ve pedal yapısı bence çok iyi tasarlanmış. Sportif havada bir Suv aslında. Sürüş 
modu olarak start-stop engine tuşunun hemen arkasında orta konsolda yer alan silindir düğme yardımı sayesinde aracın 4 farklı sürüş 
moduna göre ayarlamanız mümkün. Eko mod, Normal Mod, Spor Modu, Off-road Modu.

Aracın Eco modunda tüm gösterge panelleri yeşil olarak ayar-
lanmış. Bu anlamda ne kadar iyi bir tüketime sahip olduğunuzu 
menüden ortalamada görebilirsiniz. Ayrıca, araçta yer alan fren 
enerjisini geri kazanımı teknolojisi sayesinde de aracın yakıt 
ömrünü Eco modunda çok fazla uzatmanız da olası. Aracın klima 
sistemi de Eco modunda iken daha stabil olarak çalışmaktadır.

Bu arada Volvo XC 90 ‘da belki hiç bir otomobil ve Suv araçta bu
derecede müdahale edemeyeceğiniz özel bir müzik sistemi ve
gelişmiş paneli de bulunuyor. Bowers & Wilkins marka tüm
araçta bulunan hoparlör ses sitemi sayesinde özellikle konser
modunda Göteborg konser salonu Modu ve gösterge panelinde 
yer alan görsel ile birlikte eşsiz müzik ziyafetini sadece içeriden 
sizler duyabilirsiniz.

Aracın telefon ve Android bağlı uygulaması da bu anlamda çok iyi çalışıyor. 
Silindir tuş yardımı ile büyük 12.3 inç ekranda istediğiniz kişileri rehberin-
izden çok rahat bulabiliyor ve arayıp konuşabiliyorsunuz. Bu bakımdan hem 
müzik sistemi hem de Volvo XC 90’da gelişmiş navigasyon sistemi dokun-
ma-tik olarak müdahale ettiğinizde, telefon uygulaması ve sistemi ile birlik-
te oldukça kullanması basit ve kolay, sürücü odaklı güvenlikten ödün ver-
meden kullanılabilir, olduğu içinde beğenimizi bu araçta çok fazla kazandı.
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H
ızlı bir şekilde araç içinde ki tüm menülere ait işlerinizi yapa-bildiğinizden dolayı özellikle yabancı bir şehirde ve yolda çok 
rahat ederek konforlu güvenli hissetmeniz de sağlanmış bu araçta olması gereken her şeyi size fazlası ile hissettirip sundur-
tan özel bir şeyler olduğu kesin. Volvo XC 90 römork taşıma kapasitesi olarak 2 ton 700 kg.’a kadar bir çekme kapasitesine 
de ayrıca sahip. Aracın üçlü kombine fren özelliği çok iyi çalışıyor. Hangi zeminde olursa olsun ıslak ya da kuru zeminde ani 
fren testlerimiz de araç olduğu yerde kayma yapmadan durabiliyor. Bu anlamda çekiş kontrol sistemi çok iyi çalışmakta. Fren  

larak çok güvenli bir durma özelliğine sahip. Özellikle uzun yolda Bolu – Abant tarafında buzlu, karlı zeminde çok yüksek bir performans ile 
aracı test ettim. Gece karanlıkta ve sisli ortamda araç çok iyi derecede performanslı olarak kullanıldı. Hiç bir şekilde negatif bir tepki ya da 
güvensizlik yaratmadı. Her ortamda ve her zeminde kendini uyarlayabilen aktif süspansiyon amortisör sistemi sayesinde konforundan ve 
sürüş güvenliğinden ödün vermeyen bir Suv. Dizel bir araçtan beklenenden daha fazla sessiz çalışan motoru ile benzinli bir araçtan alabi-
leceğiniz torku ve güçlü ivmelenmeyi çok rahat yormadan araç yapabiliyor. Önemli olan da bu 2.5 ile 2.7 ton arasında motor seçeneğine 
göre değişen bu tarzda ağırlığa sahip bir Suv’un motorunun gücü ve bu kasayı kaldırabilmesi.

V
olvo XC 90 bunu çok rahat fazlası ile başarabiliyor. Sizi her bakımdan tatmin eden bir Suv. Gerek yakıt ekonomisi gerekse 
performansı bakımından üst düzey de güvenli bir Suv. ESP ve dengesi sert dönüş ve virajlarda çok iyi çalışıyor. Sizi şeritte 
tutmayı kalın geniş lastikleri ile de başarabiliyor. 2.0 litre 235 beygir gücünde dizel motor performansı size AWD sürüş ile 
sonuna kadar performanstan ödün vermeden her yol koşulunda hak eden bir sürüş sağlıyor. Özellikle araç Off-Road moduna 
alındığında yüksek süspansiyonu ile bozuk zeminde engebeli yollarda hareket ederken ESC modunu devre dışında bırakmış 

dahi olsanız araç herhangi bir kayma eğilimine izin vermeden kendini tutarak güvenlikten ödün vermediğini ispatladı. Yani ESC kapalı 
dahi olsa size sınırlı bir salınım özelliği veriyor. Güvensizlik algıladığı an aracı hiç bir şekilde kaydırarak bozuk zeminde salınım yapmasına 
daha fazla izin veremiyorsunuz. Araç Spor modunda dahi performans sağlarken güvenliği ve amortisör sertliğini ona göre ayarlıyor. Tüm 
bu seçenekleri dokunma-tik olan 12.3 inçlik ekranda menüden tek tuş hareketiniz ile kapatıp açabiliyorsunuz. Tüm güvenlik ve donanım 
seçeneklerini yine menüden ayarlamanız mümkün. Çok basit kılınmış. Tüm seçenekler tek tuş olarak dokunma-tik. Aracın kör nokta uyarı 
sistemi de bu anlamda çok iyi çalışmakta.

D
ireksiyon sertliği, frene uygulanan baskı, aracın alçal-
ması ve yükselmesi otomatik olarak yol şartlarına göre 
ve hıza göre ayarlanmaktadır. Aracı park ettiğinizde ise 
son olarak araç kendini kapatarak normalden daha fa-
zla amortisörleri alçalarak park halinde beklemektedir. 

Rakiplerine oranla dışarıdan bakıldığında değil, kullanıldığı zaman 
ve uzun yol yaptığınızda ön plana çıkıyor. Güvenlik özellikleri arasın-
da şerit takip sistemi çok iyi çalışıyor. XC 90 sizi şeritte tutmak için 
kendi direksiyon hareketleri ile elleriniz serbest biçimde bir kullanım 
sunarken belirli bir saniye zaman sonra direksiyonu arada tutmanızı 
istiyor. Arada direksiyona dokunmak sureti ile aracı uzun yolda hiç 
bir şeye dokunmadan sabit hızlar ile hızlanmasını ve yavaşlamasını 
takip mesafesini korumak sureti ile sizin yerinize bunu XC 90 yap-
makta. Volvo XC 90 bir uçakta seyahat etme hissini ve güvenliğini 
veren olmuş bir Suv. Vergilerden ötürü ülkemizde giriş fiyatının çok 
yukarı fiyatlarında piyasaya sunuluyor olması bu araca sahip ola-

caklar için daha fazla para ödemeleri gerektiğini maalesef ulaşılması 
kolay olmayan bir 4×4 olması da bu aracı almamızı kullanmamızı 
zorlaştıran işin bir diğer olumsuz kısımı. Fakat Range Rover Velar ya 
da Jaguar F Pace yerine bu aracı tercih edebilirsiniz. Her zaman Vol-
vo XC 90 aracın arkasında olarak editör test verilerimize dayanarak 
ifade ettiğim bir araç. Elbette rakipleri BMW X5 size daha iyi hızlan-
ma ve performans  unuyor olabilir. Fakat her iki aracı da özellikle 
uzun yolda test ettim. BMW X5 iç sertlik ve donanım olarak ta içine 
ferah bir yapı sağlamayan rahatsız ve sert koltukları sert süspansi-
yon yapısı ile de Volvo XC 90’nın konfor olarak gerisinde kalan bir 
araç. Jaguar F Pace ise performans olarak 2.0 litrelik dizel motoru 
ile Volvo XC 90 kadar size bir hız ve serilik pek kolay bir şekilde 
sunmuyor oluşu daha fazla yakıt harcaması bakımından da Volvo XC 
90’ı yine daha ön plana çıkmasına olanak sağlıyor. Bunlar benim bu 
zamana kadar test etmiş olduğum deneyimlerimden kaynaklı olan 
fikir ve görüşlerimdir.
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Opel ‘in kompakt crossover otomobil olan adı üzerinde 
crossland x’in test sürüşü uzun yol deneyimi ve macer-
alı yollar ile yaptım. Bu aracı ilk gördüğümde öncelikle 
içeriden ve dışarıdan çok fazla yanımda olan yardımcı 
editör arkadaşıma çok fazla eleştiri ile anlattığımı söyle-

meliyim. Fakat ilk bir kaç günden sonra alıştığımdan mı kaynaklı orasını bilemi-
yorum. Araç ile ilgili fikrim ilk eleştiri kısmı farklı duygu ve açılara kayma yaptı. 
Araçtan günlerce kullanarak her noktasından ve verdiği histen emin olmak için 
bir çaba sarfettim. Çok sert kullanımlarım da oldu. Şu araca önce dışarıdan dış 
tasarım olarak bir bakalım; Opel Crossland X aracımıza dışarıdan baktığımda kü-
bik olarak tasarlanmış ve daha çok dar ve dikey hatlara sahip bir orta büyüklükte 
araç olarak görüyorum. Her zaman da öyle oldu ilk gün ve son gün. Kübik bir 
tasarım. Kesinlikle bir Suv değil. Suv ve Kompakt Crossover araçların müşter-
ileri ile bir karışıklık yaşanmasını istemem. Aracımız ciddi anlamda dışarıdan 
bakıldığında uçuk mavi rengi ve krem dış tavan iki rengi ile dikkat çeken tasarım 
olarak ise Almanların sahip olduğu bu zamana kadar ödün vermeyen hepimizin 
bildiği, benimsemiş olduğu bir klasik bir Opel’i ayrıca andırmayı başarıyor. Araca 
biraz daha dışarıdan dikkatlice baktığımızda ise bir Suv araçta olan benzerlik ve 
özelliklerin aynısını nerede ise tıpatıp görüyoruz. Çamurluklar üzerinde yer alan 
siyah dodik plastik kaplamalar ile kapı eşik altı baştan başa siyah bir kalın sert 
korumalı şekilde aracın herhangi bir şekilde dış yanlardan aldığı darbelere karşı 

koruma yaratmış. Bu koruma aracın kaportasının ve dizaynının zarar görme-
mesi adına bence kapı açmalarda ya da vurulan kaldırım kenarları adına önemli 
kılınırken. Ön tarafa baktığımız ise düşük alt ön eşiğin tamponun nerede ise 
yüksek bir kavisten geçtiğimizde bir sürtme etkisi yapabilecek kadar en azından 
göze çok yere yakın geldiği de kesin. Bu arada aracın yan hatları tasarım olarak 
başarılı iken arkaya baktığımızda tasarımsal anlamda arka far gruplarında bir 
çıkıklık ve sadelik klasik bir Opel logosu ile Alman havası ile Citroen Fransız 
havasının karşımı gibi.

ALMAN GÖRÜNÜMLÜ VE KALİTESİ İLE 
GERÇEK FRANSIZ MELEZİ..!
Yazı ve Fotoğraf: Umut Özgür Sunay

Yine Fransızların araçlarında çok hoşlarına giden bu korumalar difüzör aracın 
arka tampon altında koruma ile yine olması gerektiği gibi kalın yer alıyor. Bence 
bu kötü sayılmaz. Kubik tasarım yine göz hizamızda. Gelelim aracın iç kısımı-
na; İç kısımda aslında anlatılacak çok şey var. Bu tasarıma genel baktığımızda 
Opel’in her zaman kinden de çok farklı olmayan en azından şimdilik buradan 
göze o şekilde gelen bir tasarımı bulunuyor. Aracın içine girdiğimizde şöför-
sürücü koltuğuna oturmamız ile birlikte bir takım farklılıklar Peugeot’dan kayma 
farklı şeyler bir anda karşımıza çıktı. Mesela öncelikle şunu söylememiz gerekir 
ise direksiyon yapısı normale göre farklı. Bir kere bu araç için çapı oldukça büyük 
bir direksiyon ilk başta şaşırttı. Bu araca konulmuş olan bu direksiyon ile soru-
larım ile yola çıkarken editör arkadaşımda yanımda söylentiler imden uzun yolda
uyumuş… Direksiyon evet çapı olarak yola çıkmadan önce bana önce biraz hissiz 
düşük hızlarda alışıncaya kadar cevap vermekte ve aracı döndürmekte hissiz 
gibi gelse de en azında PSA grubun otoparkından çıkarken, uzun yolda ise ele 
iyi oturan ve sağ koltuk kol desteğim ile sol elimi dayamış olduğum sol kapı kolu 
desteği sayesinde direksiyonun uzun yol ideal bir sürüş tutma şekli olduğunu 
ve direksiyonun çapının bu tarz kullanım için çok uygun olmuş olduğuna karar 
vermiş olsam da.. Anlamadığım şey; aslında şuydu peki direksiyonun derinlik
ayarı neden çok fazla yoktu ve Peugeot 3008 de olduğu gibi bu direksiyon neden 
çok fazla derine inmeden ön de durabiliyordu. Hiç bir Opel’de bu zamana kadar 
derinlik ayarı sıfıra inmeyen direksiyon yapısı yoktu. Fakat bu araç aynı bir Peu-
geot Suv’lar da gibi nerede ise koltuğumda burnumun dibinde kucağımda yer 
alan derin olmayan bir yapısı vardı. Daha fazla direksiyon dibe doğru maalesef 
derinlik ayarında içe girmedi. Bu kısmı ilk başta gerçeği ifade etmem gerekir 

ise alışılagelmişin dışında bir kullanım hissiyatı bana sunduğu için oldukça çok 
yadırgamış olmama rağmen ciddi olarak bu konuyu uzun yolda koltuğumu bi-
raz geriye çekip aşağı doğru bel ve koltuk derinlik yükseklik ayarı ile beraber 
yaptığımda kol dayamalarım ve geniş direksiyon yapısı ile kendimi bir minibüs 
ya da ticari bir araç kullanıyor, servis şoförü gibi hissetmiş olsam da gerçeği 
söylemem gerekir ise İstanbul’dan Edirne’ye kadar bu şekilde gidip hiç durma-
dan oradan da Çanakkale, Gelibolu üzerinden geçip Eceabat iskelesinde soluğu 
aldık. Arkadaşım mı o hala uyuma taklidi yaparak söylentiler imi duymamazlık-
tan geliyordu…

Şunu söylemem gerekirse Opel Crossland X’in uzun yolda bana yaşatmış olduğu sürüş kon-
foruna ve aracın performasına yol tutuşuna hayran kaldım , Bu şu demek oluyor aslında 
Nissan Qashqai için artık bir rakip var. En azından arada Opel Crossland X’i bilen ve kulla-
nanlar aslında iki araç arasında kalıp bir seçim yapmak durumunda tercih yapacaklar gibi. 
Aracın Opel Crossland X’in vites yapısı tasarımını ele iyi oturan ve kullanım bakımından aracı 
manuel olarak iyi ve seri şekilde kullanımlara odaklı yapmışlar. Fakat vites ufaltmalar da ani 
olarak devrini yakalamadığı sürece o vitesi ufaltmanız söz konusu olmuyor. Fakat devrini 
yakaladığınız sürece hızlı performanslı virajlı yollarda vitesi ufaltıp aracın devrini düşürmek 
sureti ile daha güvenli şekilde seri kullanımlar da güvensizlik hissi vermedi. Ayrıca, araç hiç 
bir şekilde ön ya da arkadan kayma eğiliminde bulunmadı.
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Çok yüksek hızlarda takribi 160-170 km hızla Otoyolda ani çarpışma riski algılayıp aracın 
frene ek olarak yaptığı güvenlik destek freni ve aracı öne doğru ani şekilde kasılarak eğilip 
kalması çok yüksek hızlarda dahi güvenli frenajını ön plana çıkardı. Bu bakımdan takdire 
şayendi. Fakat aracın bu hızlarda ani şekilde frenaj ile birlikte sağa ya da sola kaçmalarında 
kubik yapısından dolayı dinamik çekiş kontrol sisteminin şu anda nasıl bir güvenlik cevabını 
vereceğini bilmiyoruz. Bu riskli duruma düşememek için yol şartlarına hıza göre sürüşünüzü 
güvenli şekilde yapmanızı öneriyorum. Takip mesafesi korumak önemli olduğu kadar ani 
yavaşlamalarınız da ya da çarpmalarınız da sizin daha az hasar almanıza olanak sağlar. Yakıt 
verimliliği olarak ise 1.5 dizel olan aracımız karma tüketimde uzun yolda ortalamada en 
düşük 7.1 litreyi gördü. Bu veri aslında korkutmasın çünkü 110-120 km yi aşmaz iseniz sabit
hızlarda ve sakin kullanımlarda biraz daha aşağılara çekerek, belki 6.6 litreyi görebilirsiniz. 
Aracımızda çift bölmeli klima var ve geç ısınan yani 90 rpm’e geç ısınıp gelen hararet motor
göstergesi sebebi ile araç içinde ısınmak en azından ayak bölmesinde o kadar kolay sandığınız 
gibi olmadı. Aracın çift taraflı klima sistemi ısı ayarını iyi ayırt etmeye çalışıyor. Fakat yeterli 
düzeyde tatmin edici şekilde uzun yolda buna çok cevap veremedi. Fakat Opel Crossland 
X’te hiç bir araçta görmediğim kadar 3 kademeden oluşan ve çabuk ısınan kızgın bir güneş 
gibi yakan koltuk ısıtması var. Bunu 3. kademede kullanmayı size kesinlikle önermiyorum. 
Koltuk altınız oturduğunuz yerden pis kokular burnunuza gelebilir. Neyse bu konuyu kapa-
talım, aracın direksiyon ısıtma elektrikli direksiyonu çok iyi çalışıyor anında koltuk ve di-
reksiyon ısıtması devrede soğuk kış gününde çok işe yaradı. Yine aracın orta ekranında 
Navigasyonu çalıştırdığımızda aslında olduğunuz yeri gösteren ya da size yolu iyi tarif eden 
bir navigasyon olmuş olsa da çok fazla kontol edilemeyen menü tuşları navigasyonu yeterli
düzeyde derecede en azından uzaklık – yakınlık ayarı gibi bulunduğunuz noktayı görmek 
istediğiniz de ise yetersiz kalmış. Bu daha iyi olabilirdi. Tatmin ediyor mu? evet Navigasyon 
tatmin edici boyutta ama çok fazla bir beklenti içinde de olmayın derim. Aracın arka yolcu 
kabininde çok lüks sayılabilecek bir şey yok. Fakat koltukları ergonomik ve oldukça rahat. 
Orta sırt dayama komple açıldığı için yolda seyahat halinde arka bagaj bölümüne ulaşıp çok 
rahat bir şey alıp koyabilmeniz adına imkan ve olanak sağlanmış.

Diz ve baş mesafesi yeterli düzeyde çok dar olmayan bir yapıda rahatça araca 
binilip inile-bilmekte. Yine burada Almanların kalitesinin ödün vermediği arka 
da çift taraflı isofix çocuk koltuğu iki adet bağlantıları yer alıyor. Bu bakımdan 
geniş aileler ve anneler için önemli bir araç olduğu da kesin bence. Arka bagaj 
kapağı el ile açılıyor bu otomatik değil. Anahtar yardımı ile açılması müm-
kün fakat bu o kadar kullanışlı değil kesinlikle kapağı açmak anahtar ile zor. 
Yükleme eşiği makul bir yükseklikte ve bagajı oldukça konforlu arka koltukları 
tam yatırdığımızda ise geniş bir alan eşya koymak için yeterli düzeyde. Bagaj 
haznesi iki bölümden oluşmakta olduğu için al tarafta stepne ve yine ufak dar 
bir bölüm yer alıyor. Aracın sürüşle ilgili söylemek istediğim diğer bir kısmı; 
Cruise Control sistemi, bu sistem direksiyonda sol tarafta yer alan menü 
tuşları ile çalışarak hızınızı kontrol edip, yükseltip azaltmanıza olanak sağlıyor. 
Bu kısımda ilk başta kullanmaya başladığımda aracı uzun yolda Cruise Con-
trol’e aldığımda tepkileri çok fazla net değildi, daha sonra uzun yol kullanım-
larda hızlanmalarda tam tepki sağladı. Fakat hızı düşürmek istediğimde ise 
tepkisi hızlı ve net olmadı. Bu bakımdan Cruise Control sistemi daha iyi olabilir 
sonradan bu iyileştirilebilir. Aracımızda farklı mod sürüşleri bulunmuyor. Dizel 
bir araç olduğu için bu olanak konulmamış. Test sürüşümüzü Opel Crossland 
X ile genel anlamda iyi nitelendireceğimiz boyutta bitiriyoruz.
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Rallİ Sezonu Sarıkamış’ta Açılıyor...

2020 türkiye ralli şampiyonası, ilk kez geçen yıl düzenlenen ve 
türkiye’nin ilk kış yarışı olan sarıkamış rallisi ile başlıyor. eksi36 
spor kulübü tarafından 29 şubat-01 mart 2020 tarihlerinde 
kars’ın sarıkamış ilçesinde düzenlenecek olan organizasyon, 
kars valiliği himayesinde, sarıkamış kayı resort otel sponsor-

luğunda gerçekleştirilecek. 29 şubat cumartesi günü saat 12:30’da kars valiliği 
önündeki start seremonisi ile başlayacak olan yarışta, soğuksu, köşk ve şehit-
ler özel etapları geçildikten sonra saat 17:00’de sarıkamış kayak merkezi‘nde 

yer alan kristal seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanmış olacak.  toplam uzu-
nluğu 263 km. olan kar ve buz zeminli parkurda koşulacak rallinin servis alanı 
sarıkamış ayyıldız anıtı önünde oluşturulurken, ralli merkezi de sarıkamış kayı 
resort otel olacak. 01 mart Pazar günü saat 08:30’da başlayacak olan ralli-
nin ikinci gününde soğuksu, köşk, şehitler etaplarında mücadele edecek olan 
ekipler, sezonun ilk yarışını saat 13:00’de kayı resort otel önündeki finiş po-
dyumunda noktalayacaklar.

2019’da elde ettİğİ başarıları sezon 
sonu partİsİ İle kutladı... 

2019 ‘türkiye ralli şampiyonası takımlar ve markalar şampiyon-
luğu’nu 14. kez elde eden castrol ford team türkiye, başarılarla 
geride bıraktığı 2019 yılına sezon sonu kutlama partisi ile veda 
etti. motor sporları camiasının önde gelen isimlerini bir araya 
getiren ‘sezon sonu kutlama Partisi’ 15 ocak çarşamba günü 

maslak’taki castrol ford team türkiye garajı’nda gerçekleşti. etkinliğe, türki-
ye otomobil sporları federasyonu (tosfed) başkanı eren Üçlertoprağı, ford 
otosan genel müdürü haydar yenigün, ford otosan Pazarlama, satış ve satış 
sonrası genel müdür yardımcısı özgür yücetürk, castrol türkiye, ukrayna ve 
orta asya direktörü aslı yetkin karagül, castrol ford team türkiye takım di-
rektörü serdar bostancı, takım pilotları, co-pilotları, teknik ekip ile birlikte takım 
sponsorlarının üst düzey yöneticileri, motor sporları federasyon temsilcileri ve 
basın mensupları katıldılar. yenigün: “ford otosan olarak, ülkemizde elde edilen 
sayısız başarılara vesile olmak gurur verici…” castrol ford team türkiye takım 
direktörü serdar bostancı’nın liderliğinde resmi fabrika takımı olarak 23. yılı 
geride bıraktıklarını vurgulayan ford otosan genel müdürü haydar yenigün, 
yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“
motor sporları globalde ford’un ilk üretim yıllarına kadar uzanan köklü bir 
geçmişe sahip. 1909 yılında model t ile kazanılan ve amerika kıtasının 
bir uçtan diğer uca geçildiği ilk yarıştan dünya ralli şampiyonluğu’na; le 
mans yarışlarından nascar’a çok farkı kategorilerde ford logosuna sa-
hip araçlar ile sayısız başarılar elde edildi. Ülkemizde ise ford otosan’ın 

motor sporları geçmişi türkiye’de ilk seri üretim araç olan anadol’a kadar 
uzanıyor. motor sporlarının duayenlerinden demir bükey ve rahmetle andığımız 
renç koçibey, anadol’un ilk üretiminden bir yıl sonra 1968’de türkiye’deki ilk 

resmi rallisi olan trakya rallisi’ni anadol a1 ile kazanmıştı. her yeni sezonu bir 
önceki yıla göre artan başarılar ile kutlamanın gurunu yaşıyoruz. 2017 yılında 
elde ettiğimiz ve ülkemizde motorsporlarında şimdiye kadar elde edilen en büyük 
başarı konumundaki avrupa ralli şampiyonası takımlar şampiyonluğu, 2018 
yılında dünya ralli şampiyonası’nda bir türk takımı olarak bayrağımızı başarıyla 
dalgalandırmamız, türkiye’de elde edilen sayısız başarılara ford markasıyla ve-
sile olmak bizler için gurur verici. bizim için yıllardır bitmeyen tutku olan motor 
sporlarında sayısız başarıyı ve ilkleri yaşatan serdar bostancı direktörlüğündeki 
castrol ford team türkiye takımı pilotlarımıza ve emeği geçen tüm teknik eki-
bimize, sponsorlarımıza ve diğer tüm destekçilerimize elde edilen başarılardaki 
katkılarından ötürü can-ı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi..

 (WRC) TEK LASTİK TEDARİKÇİSİ 
SEÇİLDİ...
Pirelli, dünya otomobil sporları federasyonu fıa tarafından 2021’den 2024 
yılına kadar dünya ralli şampiyonaları için tek lastik tedarikçisi olarak seçil-
di. Pirelli, dünya ralli şampiyonası (wrc) kategorisinden dünya çapında 
bölgesel ve ulusal şampiyonaların ana kategorisi olan r5 spesifikasyonlu 
wrc2 sınıfına kadar çeşitli yarışlarda şampiyonluk için mücadele eden dört 
çeker tüm otomobillerin lastiklerini tedarik edecek. Pirelli’nin en önemli ralli 
şampiyonasına yeniden katılımı, İtalyan şirketin 2011 yılından bu yana dün-
yanın en seçkin tek pilotlu yarışı olan formula 1 ile yürüttüğü tek tedarikçilik 
anlaşmasına paralel bir konumda yer alıyor. bu başarılar, Pirelli’nin motor 
sporları alanında 110 yıldan uzun süredir edindiği deneyimle bu spor dalının 
zirvesindeki liderliğini bir kez daha teyit ediyor. 1973’ten bu yana ralli dünyas-
ındaki varlığını sürdüren Pirelli, 25 dünya şampiyonluğu ve 181 wrc yarışı 
kazandı. Pirelli daha yakın yıllarda 2008-2010 arasında wrc’nin tek lastik 
tedarikçiliğini üstlendi ve 2018’den itibaren wrc2 kategorisindeki pilotların 
lastiklerini tedarik etti.
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2020 Dakar Rallİsİ’nde zİrvede yer aldı.... 

Son derece zorlu geçen 2020 dakar rallisi, kamaz-master 
ekibinin zirvede yer almasıyla goodyear lastik teknolojisinin 
dayanıklılığını kanıtladı. dünyanın en zorlu yarışı olarak bilinen 
dakar rallisi’nde heyecan sona erdi. bu yıl 42. kez düzenle-
nen yarış suudi arabistan’da gerçekleşti. yeni bir kıtada, yeni 

bir parkurda gerçekleşen yarışta, kendilerini neyin beklediğini bilmeyen ekipler, 
yarış süresince 7 bin 500 kilometrelik yol kat etti. goodyear lastikleri ile yarışan 
kamaz-master ekibi 12 zorlu etaptan geçerek 1. ve 2.’liği elde etti ve dakar 
rallisi’ni 17. kez kazandı. 5 ocak’ta cidde’de verilen starttan itibaren ekipler 
zorlu yol koşulları ile mücadele etti. yarış boyunca zorlu çöl yollarından, çetin 
kanyonlara ve nehir yataklarına kadar zorlayıcı zeminler ile karşılaşan ekipler, 
dakar rallisi’nin tüm zorlu koşullarında etapları başarıyla tamamlayabilmek için 
hem lastiklerini hem de hızlarını korumalıydı.

yarışçıların sürüş becerilerinin yol tutuş, hız ve dayanıklılık arasında iyi bir denge 
yakalamak için lastik basıncını dikkatli biçimde kontrol etmeleri gerekiyordu. 
bunun yanı sıra, yarış koşullarında lastiğin sıcaklığını kontrol etmek de büyük 
önem taşıyordu. yarışın galibi kamaz-master ekibinden andrey karginov du-
rumu şu sözlerle açıkladı: “dışardan bakınca manzara muhteşemdi, ancak 
kamyonun içinde bizim her an odaklanıyor olmamız ve çaba sarf etmemiz 
gerekiyordu. yarışboyunca oldukça riskli durumlarla karşılaştık, ancak good-
year lastikleri bize tüm etaplardaolağanüstü yol tutuş ve dayanıklılık sağladı.” 
kamaz-master ekibi dakar rallisi’nde henüz hiç yenilgi almadı. uzun yıllara 
dayanan tecrübeye sahip ekip, tamamen yeni ve farklı yarış koşullarında dahi 
yüksek performans göstermeyi başararak, 7 bin 500 kilometrelik yarışı yalnız-
ca 46 saat 33 dakika 36 saniyede bitirdi. 12 gün süren bu inanılmaz yolcu-
luk sırasında lastikler, ekipleri son derece memnun ederek tüm zorlu koşullara 
dayandı.
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