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2018 yılı Ocak ayı sayımızdan merhaba,

LINKED
TO MOTION
The beautiful Swiss watch is now
smart and connected.

smartwatch.frederique-constant.com
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2017 yılını geride bıraktığımız şu günlerde, otomotiv sektörü basılı ve dijital yayınımız
Automobile Magazine dergimizin yeni yıla ait ilk sayısını sizlerle buluşturmak ve siz
değerli okurlarına ulaştırabilmek adına çalışmalarımıza dört elle ara vermeden devam
ettik. Geçmiş olduğumuz Ağustos ve Eylül ayı itibarı ile dergimizin dijital e-dergisini
web sitemiz haricinde Turkcell dergilikte de yayınlamaya başladık. Bu iş birliği ile
dergimizin özellikle dijital ve mobil okunurluk oranında her ay bir artış yaşadık. Her
ay dergimizi basılı ve dijital olarak sunmaya devam etmekteyiz. Son olarak Aralık
sayımızda ise yine Turkcell dergilikte 01.01.2018 itibarı ile çekmiş olduğumuz tekil
indirme raporunun ise 18.757 kişiye ulaştığını görmekteyiz. Tabii bu okunurluk oranı
bizi her geçen gün mutlu etmekte ve sevindirmekte. Dergimiz adına bu şekilde güzel
gelişmelerin 2018 yılı itibarı ile de devam etmesini umut ediyoruz. Türkiye’de tamamı
ile bir Türk otomobil dergi markası ve çatısı altında bağımsız şekilde yapmış olduğumuz çalışmalarımızın gerek web sitemiz, gerek basılı dergimizde yurt dışından da
takip edilmesi ve ilgi alması yapmış olduğumuz işin tatminkarlığını bizlere sunmakta.
Özellikle yurt dışı otomotiv dergileri seviyesinde Türkiye’de bağımsız şekilde en az
onlar kadar kaliteli ve özenli dergi üretiyor olmaktan memnunuz. Fakat bizlerinde
çalışmalarında elbetteki destek çok önemli. Desteksiz maalesef bir yere ulaşamayız.
Umuyoruz zaman içerisinde dergimizin basılı mecrasınında tirajını çok daha arttırmak
sureti ile tekrardan Türkiye genelinde her bayiye ve her satış noktasına dağıtımını yapabilelim. Dijital mecranın önemi kadar basılı mecranın da önemini bilen bir yayın kuruluşuyuz. Bu anlamda dergimiz adına son aylarda yapmış olduğumuz yeni web sitesi
yatırımı ile de şu anda dergimizin haber sitesinden de gayet memnunuz. Bir markayı
yaratmak ve devamını sağlayabilmemiz adına tüm çalışmalarımızı gayret ile seferber
etmekteyiz. 2018 yılında da dergimize bu anlamda yatırım yapmaya devam edeceğiz.
Aramıza katılan ve katılacak olan yeni arkadaşlarımız olacak. Belki dergi olarak çok
daha farklı projeler ile gündemde olacağız. Bunun için olası yapabileceğimiz projeleri
kendi aramızda istişare etmekte ve olabilirliği konusunda destek taleplerimizi ayrıca sürdürüyoruz. Bizim için öncelik dergimizin içeriği ve kalitesidir. Daha sonra ise
dergimizin sayfa sayısını nasıl arttırabiliriz? Bunun için daha fazla finansmanı nasıl ne
şekilde sağlayabiliriz? Yurt dışı basılı dergileri düzeyine nasıl gelebiliriz ? konularıdır.
Tüm bu konuların 2018 yılı itibarı ile çözüme kavuşacağına inanıyorum. Siz değerli
okurlarımızın yeni yılını ayrıca kutlar ve tebrik ederim.
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YENİ LAMBORGHINI
URUS

Lamborghini Urus’un dört tekerlekten çekiş sistemi, tüm hava koşullarında
ve her türlü yol ve yüzeyde güvenli ve son derece hassas bir sürüş dinamiği
sunuyor. Kendiliğinden kilitlemeli, merkezi bir Torsen diferansiyel, tüm sürüş
koşullarında, özellikle de off-road sürüşlerde maksimum kontrol ve çeviklik sağlıyor. Bağımsız ön/arka aksa 40/60 oranında standart tork dağılımı
gerçekleştiriliyor ve öne %70 veya arkaya %87 oranındaki dinamik maksimum tork dağılımıyla, daha yüksek zemin sürtünmesine sahip olan aks için

çekiş güçlendiriliyor. Urus’un, arka diferansiyel aracılığıyla sunduğu aktif tork
vektörlemesi, güçlü bir çekiş sağlamak için, sürüş moduna, sürüş tarzına
ve yol tutuşuna bağlı olarak itici gücün anında ayrı ayrı tekerleklere dağıtılmasını mümkün kılıyor. Daha az direksiyon dönme direnci gerekiyor ve artan
çeviklik, daha yüksek viraj alma hızlarına ve daha sportif bir sürüşe olanak
sağlıyor. Savrulma hareketi kontrol edilerek, virajlarda dışa savrulma ve hızlanma sırasında lastik kayması engelleniyor.

Automobili Lamborghini, dünyanın ilk Super Spor SUV’siyle, standartların üstünde bir
güç, performans, sürüş dinamiği, benzersiz tasarım, lüks ve günlük kullanıma uygunluk
sunarak, lüks otomobil segmentinde yeni bir niş yaratıyor.

Urus: Çok yönlü bir kişilik

Lamborghini Urus, hem sürücü hem de yolcuların keyfine vardığı süper
spor dinamizmiyle, lüks olmanın yanı sıra çok da güçlü bir SUV. Son
derece rahat olan sürüşü, yüksek alt boşluğu ve en yeni teknolojilere sahip lüks iç mekanı, alçak hatlı coupe tasarımına ve yerleşik yol
pozisyonuna adeta ters düşüyor. Urus, şehirde kolay bir sürüş, uzun yolculuklarda maksimum konfor, yol ve pistlerde heyecan verici bir süper
spor otomobil dinamiği ve çok çeşitli çevre koşullarında çok yönlü offroad özellikleri sağlıyor. Lamborghini Urus, çift kişiliğe sahip olan, çok
boyutlu bir otomobil. Sahibinin istediği ölçüde sportif veya zarif bir otomobil olabilen Urus, gündelik lüks otomobil sürüşünü ve heyecan verici,
süper spor otomobil deneyimini eşit ölçüde sunabiliyor.

Güç ve Performans:
Motor

Lamborghini Urus, öne monteli yeni bir 4,0 litrelik benzinli V8 çift turbolu alüminyum motora sahip. Lamborghini’de bir ilk olan turbo motor
seçimi, Urus’ta arzulanan kullanım çeşitliliğini yansıtıyor. Özellikle off-road
koşullarında, düşük devirlerde yüksek bir tork seviyesi gerekli ve bunu da
ancak, optimum motor hassasiyeti ve verimliliği sağlayan böyle bir motor
temin edebiliyor. 6.000 d/d’de 650 HP güç, maksimum 6.800 d/d devir
ve 2.250 - 4.500 d/d’de 850 Nm maksimum tork sunan Urus, 162,7 hp/
l’lik özel bir güce sahip. Boş ağırlığı 2.200 kg’dan düşük olan Urus, 3,38
kg/hp’yle en iyi ağırlık-güç oranına sahip SUV. 305 km/s maksimum hız
sunan Urus, 0’dan 100 km/s hıza 3,6 saniyede ulaşıyor ve 12,8 saniyede
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0’dan 200 km/s hıza çıkıyor. Fren performansı da aynı ölçüde etkileyici:
Urus, 100 km/s hızdan sıfıra 33,7 metrede iniyor.
Kompakt motor, alçak konumuyla otomobilin ağırlık merkezini opitimize ediyor. Yanma odalarına yakın, merkezi bir turbo şarj düzeniyle
optimum motor hassasiyeti sağlanıyor. Çift sarmallı turboşarjlar paralel
şekilde çalışarak, tam yük koşullarında maksimum güç sunuyor. Bu,
turbo gecikmesini azaltıyor ve düşük hızlarda bile, tork eğrisi boyunca
maksimum tork ve pürüzsüz bir güç tedariki sağlıyor. İki ayrı egzoz akışı,
egzoz gazı döngüsünde çapraz girişimi engelleyerek, silindir ateşleme
sırasını tamamlıyor. Üstten çift eksantrik miline ve değişken valf zamanlaması özelliğine sahip yeni silindir gömleği teknolojisi, sekiz silindirli motordan en yüksek performansın alınmasını sağlarken, ağırlığı da düşürüyor.
Silindir deaktivasyonu, yakıt tüketimini azaltarak, araç performansı ile
verimli motor fonksiyonu arasında mükemmel bir denge sağlıyor.

Şanzıman ve vites

Urus, sekiz vitesli otomatik şanzımana sahip. Elektrohidrolik kontrollü,
kompakt ve verimli planet dişli kutusu, çok kısa düşük vites oranları ve
daha uzun yüksek vitesler sağlayacak şekilde ayarlandı. Kayma kontrollü, son derece etkili konvertör kavrama kilidi ve özel olarak geliştirilmiş
tork konvertörü, heyecan verici bir hızlanma için olağanüstü güçlü bir
başlama oranına sahip olan ve optimum yakıt tüketimi ve emisyon için
düşük motor devirlerinde yüksek hız sağlayan, oldukça hassas bir motor
sunulmasını mümkün kılıyor. Ayrıca son derece etkili bir motor freni de
sağlanıyor.

Tork vektörlemesi, STRADA, TERRA (off-road) ve NEVE (kar) sürüş modlarında, güvenli ve basit bir sürüş sağlamak için dışa savrulmayı azaltıyor.
SPORT ve CORSA modlarında ise tork vektörleme, Urus’un daha büyük
bir arkadan kopma özelliğiyle daha çevik hale gelmesine olanak sağlıyor:
Dört tekerlekten çekiş sistemi ve ESC arasındaki etkileşim, arkadan kopmayı yöneterek hassas ve keyifli bir sürüş sunuyor. SABBIA (kum) modunda
ise sistem, çakıl veya kum tepeleri gibi yol tutuşu az olan arazilerde çevikliği
ve hassaslığı garanti edecek şekilde ayarlanarak, off-road keyfi için ideal bir
sürüş modu ortaya çıkarıyor.

Arka tekerleklerden yönlendirme

Lamborghini Urus, tüm hız aralığında, ilk olarak Aventador S‘de sunulan
arka tekerlekten yönlendirmeyi benimsiyor. Arka yönlendirme açısı, otomobilin hızına ve seçilen sürüş moduna bağlı olarak +/- 3,0 dereceye kadar

değişiyor: Düşük hızlarda arka aks yönlendirme açısının ön tekerleklerle zıt
yönde olması (zıt fazlı yönlendirme), daha fazla çeviklik elde etmek ve daha
yüksek bir manevra kabiliyeti için daha küçük bir dönüş dairesi sağlamak
amacıyla, aks mesafesini etkili bir şekilde 600 mm’ye kadar kısaltıyor. Yüksek hızlarda ise arka aks yönlendirme açısının ön tekerleklerle aynı hizada olması (eş fazlı yönlendirme), aks mesafesini 600 mm’ye kadar uzatarak daha
fazla stabilite ve sürüş konforu sağlıyor ve optimum sürüş dinamiği sunuyor.
Motora, egzoz sistemine ve şasiye kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesi, bir yandan istenmeyen mekanik gürültüleri azaltarak otomobili günlük
kullanıma uygun hale getirirken, bir yandan da heyecan verici Lamborghini
sürüş deneyimini ve benzersiz Lamborghini sesini muhafaza ediyor. V8 motor, Tamburo tarafından seçilen sürüş moduna bağlı olarak Urus’un sesini ve
yarattığı hissi değiştirecek şekilde ayarlanıyor.
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Dünyanın En Hızlı SUV'u:
Alfa Romeo Stelvio
Quadrifoglio!

Yüzyılı aşkın bir tasarım geleneğinin mirasçısı Alfa Romeo Stelvio,
470 cm uzunluk, 216 cm genişlik ve 168 cm yükseklik verileriyle oldukça geniş ve ferah bir yaşam alanını, kompakt boyutlarla bir araya
getiriyor. Muntazam karoser orantılarıyla gerçek bir sanat eseri olan
Stelvio Quadrifoglio’da, aşağıya kadar uzanan radyatör ızgarasına
sahip karakteristik burun tasarımı İtalyan markanın aidiyetine vurgu
yapıyor. Önden arkaya doğru yükselerek güçlenen omuz çizgisiyle

belirgin çamurluk kuşakları kaslı ve güçlü bir görünüm sunarken,
kapı üzerindeki çizgiler de dinamik görünümü perçinliyor. Fren
sistemini soğutma görevini de aynı zamanda üstlenen geniş hava
girişlerine sahip ön tampon ve aerodinamik özellikleri iyileştiren arka
tampon ile dört egzoz çıkışı da Quadrifoglio’nun kalbindeki ateşi dışa
vuruyor. Dış tasarımda olduğu gibi iç tasarımda da şık detaylar ve
sportif tatlar öne çıkıyor.

En Hızlı Alfa Romeo Stelvio 2018’de Türkiye’de!

İsmini İtalya’nın en yüksek dağ geçidi olan Passo dello
Stelvio’dan alan Stelvio Quadrifoglio, kendisini sınıfının
en iyi performansa sahip SUV’si yapan iki özelliğe
sahip: 1830 kg’lik boş ağırlığıyla bu model, kategorisindeki en iyi ağırlık/güç oranına (3.6 kg/HP) ve en
iyi spesifik güce sahip (176 HP/l). Stelvio Quadrifoglio
iki aks arasındaki mükemmel ağırlık dağılım sayesinde
mükemmel sürüş keyfi sunuyor. Stelvio Quadrifoglio’nun karoserinde bolca alüminyum ve karbon fiber
destekli malzemeler kullanılıyor. Üstün sürüş özellikleri
için geliştirilen yarı sanal direksiyon miline sahip yeni
çift salıncaklı ön süspansiyon, hızlı ve kesin direksiyon
tepkilerini beraberinde getiriyor.

A

lmanya’nın efsanevi pisti Nürburgring Nordschleife’de kısa
bir süre önce büyük bir rekora imza atarak dünyanın en
hızlı SUV’u unvanını çok yakın bir zamanda kazanan Alfa
Romeo Stelvio Quadrifoglio, bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Yenilikçi teknolojileri bünyesinde barındıran ateşli İtalyan SUV’u, sınıfındaki dengeleri değiştirecek iddialı tasarım
özellikleri, dinamik sürüş karakteri ile ön plana çıkarken, Alfa Romeo Stelvio
Quadrifoglio’da, 2.9 litre V6 Twin-Turbo motor görev yapıyor ve tam 510
HP gücü sadece 150 milisaniyede vites değişimi gerçekleştirebilen 8 ileri otomatik şanzımanla dört tekerleğe birden aktarabiliyor. Alfa Romeo
Stelvio Quadrifoglio, gelecek yılın ikinci yarısında ülkemizde satışa sunulacak. Köklü geçmişi ile otomotiv tarihine damga vuran Alfa Romeo’nun
modern temsilcisi Stelvio şimdi Quadrifoglio modeli ile dikkatleri üzerine çekiyor. Premium SUV segmentinde dengeleri değiştirecek tasarım
özellikleri, dinamik sürüş karakteri ve çok güçlü motoruyla dikkat çeken
Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, kısa bir zaman önce “Yeşil Cehennem”
olarak anılan, Almanya’daki Nürburgring Nordschleife Pisti’ni 7 dakika
51.7 saniyede turlayarak dünyanın en hızlı SUV’u unvanını kazandı. Tofaş
çatısı altında temsil edilen Alfa Romeo, yeni SUV’u Stelvio’nun en hızlı versiyonunu gelecek yıl içinde Türkiye pazarında satışa sunacak. Alfa Romeo
Marka Direktörü Sinan Saip Bel, kasım ayı içinde satışa sundukları 2.0 litre
benzinli motorlu ve 4 tekerlekten çekişli Stelvio modelinin müşterilerden
çok olumlu tepki aldığını; gelecek yılın ikinci yarısında satışa sunacakları
510 HP’lik Stelvio Quardofoglio için sipariş almaya başladıklarını da belirtti. Alfa Romeo tarihindeki ilk SUV modeli konumunda olan Alfa Romeo
Stelvio’nun ateşli Quadrifoglio versiyonu, 50:50 ağırlık dağılımı, kompozit
karbon fiber malzemelerle üretilen hafif karoseri ve dört tekerlekten çekiş
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sistemiyle dikkat çekiyor. Ferrari’nin teknoloji ve mühendislik deneyimi ile
geliştirilen Stelvio Quadrifoglio’da, 2.9 litre, Twin-Turbo V6 motor görev
alırken, tam 510 HP’lik güç üretiyor. Stelvio Quadrifoglio 0’dan 100’e hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlayarak olağanüstü bir performans ortaya
koyuyor. Sınıfının litre başına en fazla güç üreten 24 supaplı motoruyla
işbirliği yapan 8 ileri otomatik şanzıman, “Yarış” modunda sadece 150
milisaniye gibi rekor bir sürede vites değişimi gerçekleştirirken, Q4 dört
tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte gücü dört tekerleğe birden aktarıyor.
Normal koşullarda Q4 çekiş sistemi tüm torku arka aksa aktarırken, limitlerde ön ve arka aks arasında yüzde 50 denge sağlayabiliyor. Özel AlfaLinkTM adaptif süspansiyon sistemiyle yol tutuş kabiliyeti mükemmele
yakın olan Stelvio Quadrifoglio’yu durdurma görevini ilk olarak Giulia’da
görülen, Alfa Romeo markasına özgü yenilikçi elektromekanik Entegre
Fren Sistemi (IBS) üstleniyor. Euro NCAP testlerinde kendi segmentinin en
yüksek güvenlik puanını alarak farkını ortaya koyan Alfa Romeo Stelvio,
rakipsiz bir SUV olduğunu kanıtlıyor. Yenilenen ve standartları daha da
yukarı çekilen değerlendirme kriterlerine göre yüzde 97’lik yetişkin yolcu koruma notuyla 5 yıldız alan Stelvio’da, başta fren mesafesini önemli
oranda düşüren Entegre Fren Sistemi (IBS) öne çıkıyor. Elektronik Stabilite
Kontrolü sistemiyle geleneksel hidrolik fren sistemini bir arada kullanan
yenilikçi elektromekanik sistem sayesinde çok daha hızlı anlık fren tepkimesi ve rekor seviyede fren mesafesi elde edilebiliyor. Olası bir çarpışma
tehlikesi algıladığında sürücü sesli olarak uyaran ve ardından fren yapan
Önden Çarpma Uyarı Sistemi, Yaya Algılama özelliğine sahip Otonom Acil
Durum Fren Sistemi ve otomobilin içinde bulunduğu şeridin dışına istem
dışı çıkması halinde sürüyücü uyaran Şerit Değiştirme İkaz Sistemi sürüş
güvenliğini sağlayan sistemlerden bazıları olarak dikkat çekiyor.
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Sınıfının en güçlü motoru
Amarok Aventura’da

V

olkswagen Ticari Araç’ın, premium modeli Amarok Aventura sınıfının en güçlü motoruyla rekabette farkını ortaya koyuyor.
Amarok Aventura’nın, 3.0 litre V6 dizel motoru 224 beygirlik güç üretirken, 550 Nm tork ile yüksek performans sununuyor.
4MOTION sürekli 4 çeker sistemine sahip otomatik şanzımanı ve 8 ileri otomatik vitesi ile düşük yakıt tüketimi sağlıyor.

V

olkswagen Ticari Araç’ın pick-up sınıfındaki temsilcisi Amarok, Aventura modeliyle konfor donanımları ve
teknolojik özelliklerinin yanı sıra güçlü motoruyla da
rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. Sınıfının en güçlü
motoruna sahip Amarok Aventura’nın, 3.0 litre turbo
dizel V6 motoru, 224 PS güç üretirken 550 Nm tork
sağlıyor. Ayırca motor gücünü 245 PS’ye kadar çıkaran ek güç (overboost) fonksiyonu, 50-120 km/sa
hızları arasında gaz pedalına %70 oranında basıldığı
zaman devreye giriyor ve maksimum 10 saniye boyunca devrede kalıyor.
Bu özelliğiyle Amarok Aventura rekabetteki farkını ortaya koyuyor. V6 motor, araca hem asfalt hem de off-road koşullarında yüksek performans,
düşük yakıt tüketimi ve yüksek çekiş gücü kazandırıyor. 4MOTION sürekli
4 çeker sistemine sahip otomatik şanzıman, Amarok Aventura’da standart olarak sunuluyor. Yüksek hızlarda ekonomi sağlayan 8. vitesi, devir
düşürerek hem yakıt tüketimini hem de kabin içine gelen sesi azaltıyor. 8 ileri otomatik vites ile 100 km’de 7,8 litre birleşik yakıt tüketimi gerçekleşiyor.
Standartların ötesinde lüks ve konforlu iç tasarım: Amarok Aventura’nın
iç tasarımında kullanılan özel “Nappa” deri koltuklar ve kaplamalar iç mekanın görüntüsüne şıklık katıyor. 14 yöne ayarlı elektrikli sürücü ve ön yolcu
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koltuğunda aynı zamanda ısıtma özelliği de bulunuyor. Alman sağlık merkezi
AGR tarafından sertifikalı olan ön koltuklar, ergonomisiyle sağlıklı oturuş
sağlıyor. Amarok Aventura’da ısıtmalı ön cam yıkama fıskiyeleri, renkli yol bilgisayarı, direksiyon kenarlarında vites kumandası, paslanmaz çelik gaz/fren
pedalı gibi standart olarak sunulan donanımlar üst düzey konfor sunuyor.
Dış tasarım, yeni detaylarla dikkat çekiyor: Amarok Aventura’nın dış
görünümündeki yeni detaylar araca farklı bir dinamizm kazandırıyor. Bagaj
boyunca uzanan gövde rengi sportif bar, 20 inç alüminyum alaşımlı jantlar,
bagaj havuzu, elektrikli katlanabilir yan aynalar ve köşe aydınlatmalı ön sis
farlarıyla Amarok Aventura dikkatleri üzerine çekiyor. Amarok Aventura’da
aydınlatmalı yan basamaklar da standart. Ravenna mavisi renk alternatifi
de yalnızca Amarok Aventura versiyonunda pazara sunuluyor. Teknolojik yenilikleriyle de fark yaratıyor. 6.33 inç dokunmatik ekrana sahip olan
yeni radyo, USB, AUX-in ve SD kart girişi, CD çalar ve bluetooth gibi pek
çok kaynaktan müzik dinleme imkanı sunuyor. Bunların yanı sıra, standart
olarak sunulan teknolojik yenilikleriyle de rakiplerinden farklılaşıyor. Akıllı
telefonların araçtaki radyo-eğlence sistemleri ile entegrasyonunu sağlayan
“App Connect” sayesinde, telefondaki uygulamalar radyo ekranından kontrol edilebiliyor. “Sesli Kontrol” özelliği sayesinde ise telefon arama komutları sesli olarak kontrol ediliyor.

Ü

st düzey güvenlik, Amarok Aventura’da bulunan ön aksta 17 inç, arka
aksta da 16 inç çapındaki fren diskleri aracın daha iyi frenlemesini ve
yüklü olduğu hallerde daha kısa fren mesafesine sahip olmasını sağlıyor.
Standart olarak sunulan “İkincil Çarpışma Önleme Asistanı” olası bir ikinci çarpışmayı önleme amacıyla ilk çarpışmadan sonra aracı frenliyor. İki
bağımsız sensör sayesinde çarpışmanın derecesini algılıyor ve çarpışma

yeterince kuvvetliyse aracı frenleyerek hızını 10 km/s’ye kadar düşürüyor.
Frenleme esnasında sürücü aracın kontrolünü istediği zaman devralabiliyor. Amarok Aventura’da “lastik basınç görüntüleme sistemi” de standart
olarak sunuluyor. Her tekerlekte bulunan basınç sensöründen veri alan
sistem, sürüş güvenliğini artırıp lastiğin yıpranmasını önlemeye yardımcı
oluyor.
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‘Porsche Tennis Grand Prix’de
korta çıkıyor

P

orsche dünyanın en iyi tenisçilerini Porsche Tennis Grand
Prix’te bir araya getiriyor. WTA
dünya sıralamasında ilk 10’da
yer alan tenisçilerin katılacağı
turnuva 21-30 Nisan tarihlerinde Stuttgart’ta Porsche Arena’da gerçekleştirilecek Porsche, tenis dünyasının en iyilerini 41’inci ‘Porsche Tennis Grand Prix’te
bir araya getiriyor. 21-30 Nisan tarihleri
arasında Stuttgart’ta Porsche Arena’da
gerçekleştirilecek turnuvaya, WTA dünya sıralamasında ilk 10’da bulunan
sporculardan beşi şimdiden katılacağını
açıkladı. Sıralamanın zirvesindeki Romen
isim Simona Halep ile 2 numaradaki İspanyol tenisçi Garbine Muguruza da bu
sporcular arasında yer alıyor. Geçen yılın

McLaren Kış Lastiği ve Jant Takımı, Pirelli
MC Sottozero 3 kış lastikleriyle donatılmış
ve McLaren lastik basınç izleme sistemini içeren, dört adet 14 kollu hafif alaşımlı
gizli kaplamalı lastiklerden oluşuyor. McLaren Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler
Direktörü Carl Whipp bu konuda şunları
söyledi: “Mevsimin hava ve yol koşullarına göre doğru lastiği seçmek, araçlarını
yıl boyu güvenle kullanmak isteyen her

Hayalinizdeki otomobile çok az bir bütçeyle bile sahip olabilirsiniz.

şampiyonu da katılıyor; 2018’de Porsche
Arena’da boy gösterecek ilk 10’daki diğer
isimler ise şöyle: Karolina Pliskova, Fransa Açık Şampiyonu Jelena Ostapenko ve
Caroline Garcia. Bu sporculara bir diğer
Grand Slam şampiyonu, Amerika Açık
Open birincisi Sloane Stephens de katılacak. Tenis severlerin turnuvada kortta
izleyeceği bir diğer isim ise, 2012-2014
arasında üst üste üç kez Porsche Tennis Grand Prix şampiyonluğunu kazanan
ve 2017’de turnuvanın yıldönümünde
profesyonel tenise geri dönerek tüm
dünyanın dikkatini çeken Maria Sharapova. Porsche Tennis Grand Prix’e katılacak
diğer isimler ise şöyle: Angelique Kerber,
Kristina Mladenovic, ve geçtiğimiz yılın
galibi Laura Siegemund.

Çünkü Klas FX'te paranızı 500 kata kadar daha değerli hale
getirebilirsiniz. Forex işlemlerinizi Klas FX'te yapın, 1:500'e kadar
kaldıraçlı işlem imkânından yararlanın. Üstelik şimdi Klas FX'te
hesap açanlara %30 Hoşgeldin Bonusu hediye!

McLaren sürücüsünün önceliği olmalıdır.
Kış lastikleri yasal bir zorunluluk olsa da
olmasa da ikinci bir lastik ve jant takımını
hazır bulundurmak, müşterilerin kış geldiğinde en uygun lastik seçimine kolaylıkla
ve hızla geçebilmesini sağlayacak. Biz
de bu nedenle lastik ortağımız Pirelli ile
işbirliği yapmış bulunuyoruz. McLaren
Kış Lastiği ve Jant takımları sadece McLaren Satıcıları aracılığıyla sunulacak.”

Kış lastiği uygulamasının zorunlu olmadığı ülkelerde dahi soğuk, yağışlı ve hatta karlı hava ihtimali varsa bu lastikleri takmak akılcı bir hareket oluyor. ‘MC’
onay mührü taşıyan ve özel olarak McLaren için geliştirilen Pirelli MC Sottozero 3 lastiklerle olumsuz hava ve yol koşullarında optimal tutuş ve hakimiyet
elde ediliyor. Pirelli MC Sottozero 3, bir McLaren Sports Series otomobilin soğuk havada durma mesafesini ıslak koşullarda %10, karlı yollarda ise %20’ye
kadar azaltabiliyor.
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BENTLEY ÖDÜLLERLE
DOLU BİR YIL GEÇİRDİ...

Ödüller konusunda yine başarılı bir yıl geçiren İngiliz lüks markası Bentley
2017 boyunca dünya genelinde 20’den fazla ödül kazandı.
Ödüller, şirketin iç pazarı olan İngiltere’den Avrupa, ABD ve Çin’e kadar birçok ülkede bulunan, çok çeşitli önde gelen yayınlardan ve sektör
kuruluşlarından geldi. Eylül ayında IAA Frankfurt fuarında yapılan lansmanından bu yana, yeni Bentley Continental GT ‘Yılın GT’si’, ‘En İyi Lüks
Otomobil’ ve ‘En İyi Gran Turismo Spor Otomobil’ dahil olmak üzere dört
global ödül kazandı. Yeni Continental GT’yi mühendislik konusundaki
derinliği nedeniyle öven BBC’nin Top Gear dergisi, ‘Yılın GT’si’ unvanı
verdiği otomobili “kesinlikle gezegenin en mükemmel GT otomobillerin-

den biri” olarak tanımladı. Otomobilin yol hakimiyeti özellikle takdir edilerek, bunun otomobilin “alengirli engellerin arasından sıyrılıp geçmesini
her zamankinden de kolay hale getirdiği” belirtildi. Interior Design Magazine, yeni Continental’in tarzını aynı şekilde takdire değer bularak, saygın
‘Yılın En İyisi’ ödülleri kapsamında ‘Otomotiv Genel Tasarımı’ ödülünü
verdi. Bentley Bentayga iki yıl önce pazara çıktığından beri sektör ödülleri
toplamaya devam ediyor. Sadece bu yıl yedi ödül kazanan Bentayga
Bentley’in de 2017’de en çok ödül kazanan modeli oldu. Bentley’in amiral gemisi olan Mulsanne, 2017’de, GQ’nun ‘En İyi Sürücüsüz Otomobil’
ödülü dahil olmak üzere dört global ödül kazandı.

Duster Efsanesi
Devam Ediyor
Yeni gösterge paneli, SUV
dünyasıyla uyumlu olarak
daha cömert ölçülere sahip. Orta konsol önünde 74
mm daha yüksek konumlandırılmış MediaNav Navigasyon
ve
Multimedya
Sistemi, sürücülere pazardaki
en kısa görüş mesafelerinden
birini sunarak kolay erişim
imkanı sağlıyor. Otomatik
klima kontrolü için sunulan
üç adet klima kumanda
düğmesi, gösterge panelinin
üstünde yer alan havalandırmaları kontrol ediyor. Orta
konsol paneli, kullanıcı dostu
ve modern yeni piyano tuş
takımı ile yenilendi.
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Dacia’nın ikonik modeli, iddialı ve sağlam bir görünüm elde
etmek üzere yeni bir dış tasarıma kavuştu. Efsane Duster’ın
DNA’sı korunarak yenilenen dış tasarımın yanısıra, tamamen
yenilenmiş, konfor ve kalite odaklı iç mekan da müşterilerine
kullanıcı dostu bir deneyim yaşatıyor. Krom radyatör ızgarası, farlara kadar uzanarak otomobilin daha geniş görünmesini sağlıyor. Yeni Duster, üçe bölünmüş LED gündüz
farlarını da içeren yeni bir far imzasıyla dikkat çekiyor.

INFINITI 3.0 Twin-Turbo V6, Üst Üste İkinci Kez, Ward’ın En İyi 10 Motor Ödülü’nü Kazandı
INFINITI’nin 3.0 litrelik çift turbo beslemeli V6 motoru (VR30 kodlu motor), Ward’ın 2018 model yılı En İyi 10 Motor listesine seçildi.
VR Serisi motor, listede üst üste iki kez bu ödüle layık görülen iki
motordan birisi oldu. Q60 spor coupé modelinde sunulan gelişmiş
VR Serisi motor, 400 HP güç ve 475 NM tork üretiyor. INFINITI’nin
‘Empower the Drive’ sloganının önemli bir göstergesi olan ve premium müşterilerin markadan beklediği heyecan verici performansı

INFINITI’nin VR Serisi 3.0 litrelik V6 çift turbo beslemeli motoru, sürücüyü içine çeken bir sürüş
keyfi sunarken doğrudan enjeksiyon, azami oranda sürtünme ve turbo beslemesi sayesinde verimliliğini sürdürmek için yenilikçi teknolojilerden yararlanıyor. Hafif alüminyum yapısı, araç ağırlığını
düşük tutmaya yardımcı olurken Q60 spor coupé modelinde üstün sürüş deneyimini sunmak
için motorun tepkilerini artırıyor. VR Serisi 3.0 litre V6 çift turbo motor, INFINITI’nin Ward En İyi
10 Motor listesinde 14 yıl üst üste alan VQ motorundan sonra gelen yeni nesil bir güç ünitesi.
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sunan VR Serisi ödüllü motor, küresel satışlarda rekorlara imza atılan
bir yılda kazanıldı. INFINITI VR Serisi V6 motoru, Ward’ın En İyi 10
Motor Ödülleri’nin 24’ncü yılında, Ward’ın 2017 En İyi 10 Araç Kategorisi’nin kazananları dahil dünyanın dört bir yanından üreticinin yeni
ve özellikle geliştirilmiş birçok motoru karşısında test edildi. Wards
Auto Genel Yayın Yönetmeni Tom Murphy: “INFINITI, bu yılın ‘En İyi
10 Motoru’ yarışında üst üste yer alan iki motordan birisi.

Bu kararımız sırasında jüri üyeleri arasında herhangi bir
görüş ayrılığı yaşanmadı. INFINITI Q60 spor coupé modelinde kullanılan 3.0 litrelik çift turbo VR V6 motor, yumuşak
geçişlere sahip rafine yapısına rağmen, çok başarılı ara hızlanmaları ve kısa sürelerde yüksek hızlara çıkma özelliği
sayesinde oldukça seri bir motor. , V8 motorlar kadar güç
üretmesine rağmen testlerimiz sırasında çok düşük yakıt
tüketim değerlerine imza attı.” dedi.

Eylül 2017’deki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi gerçekleştirilen Yeni Dacia Duster, evrim geçirerek tamamen yeni bir dış görünüme
ve devrim niteliğinde bir değişimle yeniden tasarlanmış bir iç mekana
sahip oluyor. Yeni dış tasarım, otomobilin güçlü karakterini vurgulayan
daha belirgin hatlarıyla ön plana çıkıyor. Yeni Duster’ın iç mekanı ise
müşterilerine kaliteli ve konforlu bir alan sunuyor. 4x2 ve 4x4 versiyonları
bulunan Duster, aynı zamanda gerçek bir SUV’un konforunu ve off-road
becerisini bünyesinde barındırıyor. Ergonomik olarak geliştirilmiş sürüş
konumu, pratik iç mekan özellikleri ile Yeni Duster’da yolculuklar daha
konforlu hale geliyor. Ayrıca geliştirilmiş ses yalıtımı da iç mekanda algılanan sesleri yarı yarıya azaltıyor. . Duster, Türkiye’de satışa sunulduğu
2010 yılından bugüne dek 89 bin 485 adet, Ocak - Kasım 2017’de ise
13 bin 818 satış adedi kaydetti. Duster, Dacia’ya Türkiye’de son 5 yılın
4x4 otomobil lideri ünvanını kazandırdı. Renault Mais Genel Müdürü Berk
Çağdaş: “Dacia, Türkiye pazarında yükseliş trendini sürdürüyor. Binek
+ hafif ticari araç pazarında, iki sıra yükselerek Marka sıralamasında 6.
sıraya yükseldik. Biz Dacia’da çekici ve kaliteli otomobilleri en uygun fiyata müşterilerimize sunuyoruz. Dacia olarak sürpriz yeteneklerle dolu ve
akıllıca tasarlanmış otomobillerden oluşan yalın bir ürün gamına sahibiz.
Bunu yaparken sağlam ve güvenilir otomobilleri, başarısı kanıtlanmış teknolojiler ve güçlü servis ağımız ile destekliyoruz. Net ve anlaşılır fiyat
politikamız ile her Dacia modeli, paranızın karşılığını fazlasıyla veriyor.
Dacia’nın amiral gemisi Duster, Dacia’ya Türkiye’de son beş yılın 4x4
otomobil lideri ünvanını kazandırdı.Otomatik vites / EDC versiyonunun
da ürün gamına eklenmesiyle Dacia ailesine yeni müşterilerimiz katılıyor.
Mart ayında pazara sunacağımız Yeni Duster ile Marka’nın Türkiye
pazarında yükselişi devam edecek.” dedi. Yeni Duster, Türkiye’de Mart
2018’de satışa sunulacak.
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Porsche müzesindeki
en eski 911’i ilk kez
gün yüzüne çıkardı

Porsche Müzesi ile iletişime geçen ekip, bu iki spor
otomobilden 300.057 şasi numaralı olanın, serinin ismi
değişmeden önce üretilen ender otomobillerden biri
olduğunu keşfetti. Porsche Müzesi, bağımsız bir uzmanın yaptığı değerlendirme sonucu fiyat biçilen iki 911
modelini de satın alarak, Porsche markalı klasik otomobil koleksiyonundaki önemli bir boşluğu doldurmuş
oldu. Müzenin otomobili satın alma kararında büyük rol
oynayan faktörlerden biri de, eski 911’in daha önce herhangi bir şekilde restorasyondan geçmemiş olmasıydı.
Bu sa-yede müzenin uzmanları, spor otomobili orijinaline olabildiğince sadık bir şekilde restore etme fırsatı
buldular. Otomobil, üç yıl süren bir çabayla, başka bir
otomobilden alınan orijinal şasi parçaları kullanılarak restore edildi. Otomobilin motoru, şanzımanı, elektrik aksamı ve iç mekanı da aynı şekilde onarıldı. Restorasyon
sırasında orijinal parçaları yenileriyle değiştirmek yerine
mümkün olduğu ölçüde mevcut parçaları korumak
hedeflendi. Bu kapsamlı restorasyon yöntemi, tarihi
açıdan büyük önem taşıyan bu spor otomobilin restorasyonunun üç yıl gibi uzun bir sürede tamamlanmasına
sebep oldu.
Porsche, koleksiyonunun nadide eserlerden biri olan en eski 911’i ilk
kez sergi-liyor. Üretiminden neredeyse 50 yıl sonra keşfedilen otomobil
üç yıl süren res-torasyon çalışması ardından ilk günkü haline getirildi. Bu
özel otomobil “911 (901 No. 57) – Bir Efsanenin Başlangıcı” adlı sergide
Porsche tutkunlarıyla buluşacak. Porsche Müzesi, koleksiyonuna en son
kattığı otomobili sergilemeye hazır. Müzedeki 911 serisinin en eski otomobili, 14 Aralık 2017 – 8 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek “911
(901 No. 57) – Bir Efsanenin Başlangıcı” adlı sergide otomobil tutkunlarıyla buluşacak. Ekim 1964’te üretilen kırmızı coupe, o tarihte 901 olarak
adlandırılan spor otomobilin seri üretim bandından çıkan ilk modellerinden
biri. Üretildiği tarihten neredeyse tam 50 yıl sonra Porsche Müzesi tarafın-
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dan keşfedilen otomobil, restore edilerek orijinal haline getirildi. Porsche’nin
356 serisinin halefi olarak geliştirdiği otomobil serisinin üretildiği tarihteki
ismi 901 olsa da, 1964 sonbaharında seri üretimin başlamasının üzerinden
yalnızca birkaç hafta geçmişken, yeni coupe’nin adı bir telif hakkı tartışması
sebebiyle değiştirildi ve otomobil o günden bu yana 911 adıyla anılmaya
başladı. O tarihe kadar fabrikadan çıkan tüm araçlar 901 adıyla üretilmiş
olsa da, 911 adı altında sürücüleriyle buluştu. Bu nadir otomobil, 50 yıldır
Porsche fabrikası koleksiyonunun eksik parçalarından biri. 2014 yılında,
antika ve hatıra eşyalarla ilgili bir program için araştırma yapan bir Al-man
TV ekibi, bir ahırda unutulmaya yüz tutmuş eşyalar arasında 1960 tarihli iki
911 modeli keşfetti.
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Yeni Nissan LEAF arttırılmış menzili,
yenilikçi ve modern tasarımı ve bünyesinde
barındırdığı sürüş teknolojileri ile Next Green
Car jürisinin beğenisini kazandı. Yeni Nissan
LEAF İngiltere’deki Next Green Car Awards
2017’nin “En İyi Küçük Aile Otomobili”
seçildi.

Yeni Nissan LEAF
En İyi Küçük Aile
Otomobili Seçildi

Yenilikçi teknolojileriyle otomotiv sektörüne yön vermeye devam eden Nissan, çalışmalarının
karşılığını ödüllerle alıyor. Yeni Nissan LEAF, henüz model olarak İngiltere’de showroomlara
girmeden Next Green Awards 2017’ta “En İyi Küçük Aile Otomobili” seçildi. Ocak 2016 tarihinde satışa sunulan Nissan LEAF 30 kW, 2015 ödüllerinde de aynı onura layık görülmüştü.
Yeni Nissan LEAF, Next Green Car jürisini; arttırılmış menzili, yenilikçi ve modern tasarım
ve bünyesinde barındırdığı gelişmiş sürüş teknolojileri ile etkilemeyi başardı. Next Green
Car jürisi: “Yeni Nissan LEAF çok başarılı bir proje. Japon üretici en çok satan modelini
yine sınıfının standartlarını belirlemek için gerekli tüm özelliklerle donatmış durumda. Yeni
premium tasarım çizgisi kadar arttırılmış menziliyle de yeni Nissan LEAF çoğu kullanıcı için
cazip bir alternatif olmaya devam edecek. Sunulan ilave donanımlarıyla yeni Nissan LEAF
çok daha başarılı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Porsche’nin SUV model serisi Macan, 2.0 litrelik benzinli
ve turboşarjlı dört silindir motoruyla...
Tüm diğer Macan’lar gibi standart
Porsche’nin, Türkiye’de ilk kez 3
yıl önce satışa sunduğu kompakt
SUV Ailesi Macan, SUV segmetinin
spor otomobili olarak tanımlanıyor.
Teknolojisinden, sürüş dinamiğine
ve konforuna kadar her detayında
bir Porsche olduğu hissedilen Macan’ın, turboşarjlı 2 litrelik motoru
252 HP güç üretiyor. Tüm Porsche
modellerinin sahip olduğu ayırt
edici bir özellik olarak, Macan da
motor gücünü, olağanüstü sportif
sürüş dinamiklerine dönüştürme
kabiliyetine sahip. Bu da standart
Porsche Çekiş Yönetimi (PTM) aktif dört çeker sisteminin, çevik bir
süspansiyon ve hassas direksiyon
kullanımıyla etkileşimiyle sağlanıyor.
Yüksüz 1.770 kilogram ağırlığıyla
Porsche tarafından üretilmiş en
hafif SUV olan Macan, yol tutuş
açısından da çok çevik.
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7-ileri PDK çift kavramalı şanzımana
ve paddle shift özelliğine sahip Macan, etkileyici bir ivmelenmeye sahip:
370 Nm tork değeriyle, 100 km/s
hıza 6,7 saniyede ulaşabiliyor ve tercihe bağlı Sport Chrono-Package ile
bu süreyi 6,5 saniyeye düşürebiliyor.
229 km/s’lik azami hız değerine sahip model, bu performans verilerine
karşılık son derece de verimli: tekerlek ve lastik kombinasyonuna bağlı
olarak Macan, NEDC’ye göre 7,4
l/100 km ile 7,2 l/100 km yakıt tüketim değerlerine sahip. Görsel olarak
ve diğer donanım özellikleri itibarıyla,
serinin diğer modellerinden yalnızca
ayrıntılarda farklılaşan Macan 2.0’ın
dış görünümde yan camlarda siyah şerit, 18 inç tekerleklerin arka
tarafında siyah fren kaliperleri ve
zımparalanmış paslanmaz çelikten
yapılmış iki tek egzoz borusundan
oluşan egzoz sistemi ayırt ediliyor.
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2017 yılında Avrupa’nın en prestijli otomobil ödüllerinden biri
olan Altın Direksiyon Ödülü’ne layık görülen Yeni Arteon, dinamik ve zarif dış tasarımının yanında, sunduğu geniş iç hacmi, konforu ve asistan sistemleri ile dikkat çekiyor. Geleneksel
büyük sınıf sedan otomobillerin geniş alan ve konfor özelliklerini, spor otomobillerin keskin tasarım hatları ve performansıyla bütünleştirerek, özel yaşamda ve iş hayatında bir otomobilden beklenen farklı özellikleri tek bir otomobilde toplayan
Yeni Arteon, Türkiye’de dizel motor seçeneklerinin ardından,
benzinli motor seçeneğiyle de satışa sunuldu. Arteon’un DSG
şanzımanlı 1.5 litrelik yeni TSI motoru, 150 PS güç ve 250 Nm
torka sahip. Volkswagen’in verimlilik konusundaki iddiasını ortaya koyan Aktif Silindir Yönetimi (ACT) sistemine sahip Arteon 1.5 TSI 150 PS DSG showroomlarda Volkswagenseverleri
bekliyor. Arteon, Türkiye’de daha önce 150 PS ve 240 PS güç
üreten dizel 2.0 TDI motorlu seçenekleriyle satışa sunulmuştu.
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Fonksiyonelliği ve geniş iç hacmiyle ‘gran turismo’ konseptini yeniden yorumlayan
Arteon, arka koltuklardaki geniş diz mesafesi, 563 lt ile 1.557 lt arasında değişen
bagaj hacmiyle, ne kadar kullanışlı bir otomobil olduğunu gösteriyor. Arteon dış
tasarımında kullanılan krom detaylarıyla da dikkat çekici tasarım dilini yansıtıyor.
Kaput üzerinde devam eden “V” şeklindeki karakteristik hatlar, Arteon’un daha
geniş görünmesini sağlıyor. LED farlar ve radyatör ızgarasına entegre LED gündüz
sürüş farları standart özellik olarak sunuluyor. Bagaj kapağı ve otomobile yandan
bakıldığında önden arkaya kadar uzanan omuz çizgisiyle çerçevesiz yan camlar,
safkan spor otomobil tasarım ruhunu taşıyan ayrıntılardan.

2 farklı donanım seviyesiyle alınabiliyor
Yeni Arteon 1.5 TSI ACT 150PS DSG, ‘Elegance’ ve ‘R-Line’ olmak üzere 2 farklı donanım
seviyesiyle sunuluyor. Elegance donanım seviyesinin konfigürasyonu, premium sınıfa has
bir donanım ve stil sunarken; R-Line donanım seviyesi ise, sportif tasarım öğelerine sahip.
Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak 19 inçlik alüminyum alaşımlı
jantlar, dinamik viraj farı özelliğine sahip LED “High” ön farlar, dinamik sinyale sahip LED
stop lambaları, kolay açılır / kapanır bagaj kapağı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, Alcantara/
Vienna döşemeye sahip koltuklar, Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display”, progresif
direksiyon ve 3 renkli ambiyans aydınlatma sunuluyor.

20 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, geniş yüzeye sahip panoramik açılır cam tavan, 14 yöne
elektrikli olarak ayarlanabilen ön koltuklar ile
sürücü koltuğunda masaj özelliği, ısıtmalı direksiyon ve çift renkli nappa deri döşeme diğer
opsiyonel donanım seçenekleri arasında.
Yeni Arteon 1.5 TSI ACT 150PS DSG modeli
R-Line ve Elegance donanım seviyelerinde 235
bin 300 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar
teslim fiyatıyla satılıyor.
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Exige Sport 350

KAPAK

İLK TEST SÜRÜŞÜ

Yazı: Özgür Sunay
Fotoğraf: Can Aydeniz

Dergimizin önemli Kapak Konusundan merhaba...
Yeni yılın ilk sayısında Lotus, Exige 350 Sport ‘un
Türkiye’de ilk test sürüşünü yaptığım için otomobil
dergimiz adına kendimi şanslı hissediyorum. Bu
fırsatı bize sunan Lotus Türkiye yetkililerine buradan teşekkür ederiz. En son Türkiye’de bir Lotus
aracı ne zaman yakından gördüğümü hatırlamaya
çalışırken 1998 yılında Cadde’de Alevli galeride
oturur iken yaklaşık 2-3 metre kadar yakınımda duran 1997 model Lotus Esprit’in dükkanda satışta
olduğunu hatırladım. Yanımda duran Lotus Esprit o
zamanlarda hayalini kurduğum ve sahip olmak istediğim bir super spor otomobil idi. Rengi beyazdı.
Oldukça geniş ve kaslı bir yapısı vardı. Aynı zamanda içi komple deri ve konforlu gözüküyordu.
2017 yılının son günlerinde dergimiz adına 2018
model bir Lotus’u test etmek kısmet oldu. Lotus
ama bildiğiniz Lotus modellerinden değil. Exige 350
F modeli diğer modellerden tamamı ile tasarım ve
sürüş olarak, ayrıca kullanım özelliği olarakta farklı
bir yapıya sahip. Tamamı ile pist için üretilmiş, F1
araçlarına benzeyen tasarımı ve sürüş yapısı ile 350
beygir gücündeki bu araç size çok farklı ve bambaşka bir deneyim sunuyor.
Size biraz Lotus markası ve üretimi hakkında bilgi vermek
isterim; Kendine özgü ve eşi olmayan Lotus, saf bir sürüş
tecrübesi sunmaya adanmış bir marka olarak tek başına
durmakta. Konu safkan spor otomobillerin dizayn ve üretimine gelince diğer hiçbir marka daha iyi bir geçmişe
sahip olduğunu iddia edemez. Marka, son 70 yılda, Lotus
kurucusu Colin Chapman’ın değerlerine sadık kalmış. Onun
hassas mühendislik ve otomotiv yenilikçiliğini uygulamak,
ama son teknoloji ve gelimiş materyalleri kullanarak, bütün
Lotus’ların güçlü ama aynı zamanda hafif ve sürüşünün
muhteşem olmasını sağlamış.
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Group Lotus CEO’su Jean-Marc Gales firmanın mühendisliğe olan yaklaşımını en büyük gücü olarak görmektedir.
“Biz diğer otomobil üreticilerini takip etmek konusunda kaygılı değiliz. İnovasyon yeni bir yaklaşım ile gelir ve biz
bakmayı bırakmıyoruz. Colin Chapman’ın ünlü sözünde değindiği gibi ‘güç eklemek sizi düzlüklerde hızlandırır,
ağırlık çıkarmak sizi heryerde daha hızlı yapar’ ve bu düşünce bizim DNA’mızın bir parçası haline geldi.
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Test sürüşünü yapmış olduğumuz Lotus Exige Sport 350’de Ham performans, çeviklik, benzersiz sürüş ve kullanım hepsi mevcut. 3,5 litrelik V6 motoru 345bhp (350PS) beygir, 295 lbs ft (400Nm) tork güç üretiyor. Yakıtla enjekte edilen ve süper şarjlı bir Toyota, Japon motoruna sahip. Test aracımız
Lotus Exige’ ye dışarıdan ilk olarak baktığımızda tamamı ile bir super spor
otomobil görüntüsüne sahip. Arka taraf oldukça geniş bir yapıda. Ön tarafa
doğru araç ütü biçiminde daralmakta. Bu arka lastiklerin ön lastiklere göre
daha kalın olması ve arkada duran motorun, ivmelenmeyi daha baskın arka
lastiklere iletmesinden kaynaklı. Aslında aracın arka tarafı öne göre daha
ağır bir yapıda kendini hissettirmekte. Ben aracın dış tasarımını Pagani ve
birazda Audi R8 ‘e benzettim. Arka taraf ise Ferrari yapısını anımsatıyor.
Aracı kullanmadan ve içine binmeden önce dışarıdan iç kokpit yapısına göz
attığımda ise bir super spor yol otomobillerine göre biraz daha konforunun
ve iç malzeme yapısının göze düşük olarak geldiğini gördüm. Lotus, Exige
350 Sport aracın üretimi ve kullanım yapısı elbette ki, CEO’sunun bahsettiği gibi sürücüye konfor sağlamak değildi. Lotus Exige 350 Sport aracın
içerisine oturmak bu yüzden sandığınız gibi çok kolay değil, daha önceki
deneyimlerimden yola çıkarak ben bunu biraz F16 içerisine binmeye benzetiyorum. Lotus Exige 350 Sport’un direksiyonu oturduğunuzda ise yere oldukça yakınsınız. Anahtarsız çalışan start tuşu yardımı ile aracı çalıştırıyorum.
Gözüme daha önce takılan havalandırma çıkışları ve radyo-teyp ile motorun
sesini duyduktan sonra artık fazla bir ilgim kalmıyor. Direksiyon yapısı ise
aynı bir F1 araçta ya da Karting araçlarında olduğu gibi. Ele tam oturuyor,
sert, keskin ve sürüş hissiyatını tam olarak yarış otomobilinde olduğu gibi
uyandırmakta. Bu hissiyat diğer super spor otomobillerde bulamayacağınız
gibi. Lotus Exige 350 Sport otomatik vites olan versiyonunu test ediyorum.
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Kullanımı oldukça basit ve kolay diğer araçlardan da bildiğiniz gibi -D- Drive
moduna aldığınızda hareket ediyorsunuz. İlk başlarda çok düşük hızlarda direksiyonu çevirmekte zorlansam da kol kaslarım için ideal. Lotus Exige 350
Sport yere oldukça yakın temas eden bir yapıda tasarlanmış olsa da daha
önce testini yapmış olduğum Audi R8’ten çok daha rahat şekilde daha kısa
olan şasi yapısı ile hareket ettiğimi ve altının alçak olmasının beni sürüşte
çok etkilemediğini görüyorum. Pist için üretilmiş F1 ve Karting araçlarına
benzeyen bu aracı cadde’de ve trafikte İstanbul yollarında tam iki gün boyunca her yol şartında test ediyorum. Lotus Exige 350 Sport aracımızda iki
farklı sürüş modu düğmeside var. Bunlar Sport ve Race tuşları. Bu tuşlar
ile aracımız çok daha agresif bir yapıda ve yırtıcı motor sesi ile ivmeleniyor.
Lotus Exige 350 Sport test aracımızda ayrıca bir de direksiyonun sol tarafında ufak bir tuş bulunmakta. Bu tuş arkada ki motor sesini daha güçlü ve
yırtıcı olmasını sağlayan size sürüşte zevk veren egzos sesini açma ve
kapama işine yarıyor. Kimi zaman açıyor ve kimi zamanda kapatmak sureti
ile Lotus’u test ediyorum. Sport veya Yarış modunu seçtiğimde ise Lotus
etkinleştirilen dinamik sistem değişikliklerini yansıtacak şekilde motoru kalibre ediyor. Daha sportif bir deneyim istendiğimde, optimize edilmiş dişli seçimi ve tepki, daha hızlı, çok yönlü performans olarak bana sunuyor.
ESP ve güvenlik sistemini kapatarak size daha fazla bir salınım ile sürüş
sunuyor. Fakat yağmurlu hava şartlarında ben elbette ki güvenli mod yani
standart olarak aracı kullanmayı tercih ediyorum. Lotus Exige 350 Sport
aracımızın sürüş özelliklerinde bir diğer sportif yanı ise direksiyonun üzerinde
bulunan F1 vitesleri. Bu F1 vites kolları yardımı ile aracı manuel vites olarak
kullandığımda yüksek devirde gazı kesiyor. Vitesi yükseltmem gerektiği için
uyarı yaparken, vitesleri her istediğimde keyfime göre azaltamıyorum...

Her Lotus Otomobili el üretimidir ve Hetel Norfolk’daki ünlü
fabrikadan sadece yılda 2000 araç ayrılmaktadır. Mirası ile
çok gurur duyan Lotus, Britanya ustalığını, üstün dizayn
ile birleştirerek müşterilerine benzersiz bir tecrübe sağlamaktadır. En nihayetinde, bir Lotus’u anlamanın en iyi yolu
onu kullanmaktır. Ancak ondan sonra Lotus’u dünyanın en
iyi otomobil markalarından birisi yapan odaklanmayı ve
hassasiyeti gerçekten anlayabilirsiniz. Lotus dünyanın en
çok saygı duyulan ve en yüksek performansa sahip spor
otomobillerini yapmaktadır. Günümüzde Lotus serisi, ezber bozan Lotus Evora, ikonik Elise, saygın Exige ve hiper araba 3-Eleven otomobillerinden oluşur ve her biri saf
ve canlandırıcı bir sürüş sunar. Lotus yaklaşımı saf, seyreltilmemiş bir sürüş tecrübesi sunmaya devam etmekte ve
modeller Lotus’un temel prensibi olan “dogruluk hafifliktir”
yaklaşımını mükemmel bir şekilde yansıtmaktadır. Sadece düz çizgi performansını artırmanın ötesinde, aracın
boş ağarlığını düşürmek süspansiyonların doğru kalibrasyonunu sağlamaktadır. Bu daha keskin hakimiyet ve daha
iyi kasa ve silindir kontrolü sağlamakta ancak bu kontrol
sürüş konforu ve rahatlığı pahasına olmamaktadır. Genel
ağırlık azaltılması, daha optimize bir ağırlık dağıtımını da
mümkün kılmaktadır, bu aynı zamanda spor otomobilin
hızlı viraj alırken ki duruş ve dengesine de önemli katkı
sağlamaktadır. Lotus, benzersiz keskin kullanımı, muazzam hız ve seyreltilmemiş sürüş deneyimi ile başka hiçbir
otomobilde olmadigi gibi surucusunu ödüllendirir. Lotus
arabaları saf sürücünün arabalarıdır. Kapsamlı ve çok yönlü
danışmanlık servisleri ile dünyadaki birçok orjinal donanım
sağlayıcısına ve 1. sınıf sağlayıcılara danışmanlık hizmeti
veren Lotus mühendislik, uluslararası tanınmış bir otomobil
mühendisliği danışmanlık kurumudur. İleri süren teknolojilere olan bağlılığı ile, hem Lotus otomobilleri hem de
mühendislik müşterileri için hem Lotus Otomobilleri hem
de Mühendislik müşterileri için Lotus Engineering, gelişmiş
güç aktarma organı tasarımı ve validasyonu, hafif malzeme
araştırması, binicilik ve taşıma gibi alanlarda araştırmalara
öncülük eden global bir yüksek teknoloji şirketidir. Lotus
aracları 1966 yılından beri İngiltere’deki Norwich yakınlarındaki Hethel’deki merkezinde zanaatkarlar tarafından
el yapımı olarak üretilmektedir. En iyi deri iç mekanda elle
dikilir, kompozit gövde panelleri spreyle elle boyanır ve her
araba kendi parkurumuzda ve fabrikamızda zorlu yollar
üzerinde ayrı ayrı test edilir. Exige Sport 350, Exige Sport
380 ve son olarak Cup 430’ı piyasaya süren Lotus Exige
serisi, ‘daha hafif ve daha hızlı’ Lotus tasarım felsefesini
hem kusursuz bir şekilde sergiliyor hem de performans
ve yol tutuşunu hem yolda hem de pistte benzersizce
gerçekleştiriyor.
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Vitesleri manuel kullanımda yüksek devir ve hızlarda düşürememin
sebebi ise Lotus’un tamamı ile motorunu koruma güvenliği. Lotus’u
kullanan sürücünün hata yapması ve motoru gereksiz yere bu şekilde riske atarak sürmesi zarar vermesi mühendislik ve yazılım olarak
önlenmiş. Kullandığınız bir Lotus Exige 350 Sport gibi farklı bir super spor otomobil ise kendinizi farklı hissettiğiniz kesin. Tamamı ile
saf sürücüler için ve bu aracı kullanabilecek asıl kişiler adına tasarlanmış safkan bir performans aracı diyebiliriz. Elbette, Lotus Exige
350 Sport aracımızı gündelik olarak kullanmak araca inme ve binme
konusunda sizi biraz zorlayabilir. Buna bir şekilde alışabilir, hatta
hafta’da bir kezde olsa bu deneyimi yaşamak size ayrı bir zevk ve
heyacan sunacaktır. Bu aracı Türkiye şartlarında bir Porsche gibi
her gün konforu hissederek kullanabilmeniz ya da kullanma isteğiniz
tamamı ile size bağlı olan bir seçim. Lotus Exige 350 Sport’u rakip
olarak yurt dışında bazı otomotiv editörlerin Porsche ile karşılaştırması ise, bir hata olacaktır. Yazımın başında bahsettiğim üzere 1997
model bir Lotus Esprit ile 2018 model Lotus Exige arasında oldukça
büyük konfor ve kullanım farklılıkları mevcut. Lotus bu konuda geçen
yıllar boyunca deneyimine ve kendi çizgisine bağlı kalmak sureti ile
daha hafif ve performansa dayalı super spor otomobilleri mühendislik deneyimi ve uçak teknolojisi tecrübesi ile üretiyor. Lotus tamamı
ile el yapımı olan ve kişiye özel üretmiş olduğu dünya standartlarında, yüksek performanslı spor otomobillerini müşterisine yalnızca en
iyi şekilde sunabileceği işcilik ile üretmekte. Test aracımız bu denli
bir performansın ürünü olarak V6 motoru ve canlandırıcı ivmelenme
özelliği sayesinde 0-100 km hıza sadece 3.8 saniyede ulaşabiliyor.
Exige aracımız ortalama 1.000 kg. ağırlığa sahip. Türkiye’de ulaşabilecek ve kullanabilecek yeni sahibini beklemekte. Lotus Evora modeli
ise daha çok yol ve gündelik kullanıma uygun bir model olarak 1.6
litreden başlayan motor seçenekleri ile Türkiye pazarına geçtiğimiz
günlerde yapılan bir basın organizasyonu ve lansman ile sunuldu.
Bizde bir sonraki gelecek yeni sayılarımızda, Lotus markasına ait
diğer farklı modellerin de test sürüşünü yaparak size buradan bu
araçlarla ilgili yazılarımızda biraz fikir vermek ve bu tarz Türkiye
pazarına yeni giriş yapan super spor otomobillerinde test sürüşünü
ayrıca yapabilmek isteriz.
Son olarak, Lotus Exige 350 Sport aracımızın diğer özelliklerinden bahsedecek olursak; aracımızın ön kaput kısmında herhangi
bir bagaj haznesi bulunmamaktadır. Arka tarafta ise komple havaya kalkan motor kapağının altında ufak bir çanta ya da bavul gibi
eşyalarınızı koyabileceğiniz bir bölümü bulunuyor. Arka motor kaputu içeride sürücü koltuğunun yanında yer alan bir çekme kolu
ile açılmakta. Aslında Lotus Exige 350 Sport modelini tasarlayan
mühendisler aracın ön tarafını oldukça korumalı yüksek çelik barlar
ile döşemek sureti ile güvenli bir kafes oluşturmuşlar. Bu sürücü ve
tek kişilik yolcu güvenliği açısından elbette super spor bir otomobilde
oldukça önemli bir unsur. Zaten araca binerken tamamı ile bu güvenlik kafesinin içerisine oturmak durumunda olduğunuz için biraz dar
bir alandan binip, inebiliyorsunuz. Çünkü etrafınızda sizi saran kalın
çelik barlar var. Lotus Exige aslında iki farklı konsoldan oluşuyor. Bir
diğer çelik konsol ikinci kafes ise aracın arka bölümü. Lotus Exige
350 Sport’un motorunu taşıması için arka tarafta ikinci bir diğer çelik kafes karoser yapısı bulunuyor. Arka ve Ön iki ayrı çelik karoser
ise Lotus mühendisleri tarafından birbirine aracın şasi yapısı olarak
bağlanmış vaziyette. Lotus Exige 350 aracın alt tarafında ise aynı pist
ve WRC yarış otomobillerinde bulunan komple olarak alt koruma çelik duvar bulunmakta. Aracın altına baktığınızda düz olan bu koruma
yapısını ayrıca görmeniz mümkündür.
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Yeni Mazda CX-5 tamamen yenilendi. Tamamen yenilenen yeni nesil Mazda CX-5’in 2.0 litrelik SKYACTIV-G teknolojisi ile üretilmiş olan, 160 beygir gücünde
otomatik ve 160 beygir gücündeki en donanımlı lüks versiyonunu test etmek üzere aldık. Doğrusunu söylemek gerekir ise aracı Mazda Türkiye otoparkından
ilk aldığım dakikalar itibarı ile ciddi anlamda bu değişim beni etkilemeyi başardı. Hatta wow çok iyi olmuş bu sefer dedim. Özellikle araca ilk bindiğim kapısını
açtığım andan itibaren yere vuran similasyon logo ışığını görünce ve açık renkteki deri koltuklara oturunca kendimi Jaguar F Pace Suv’da hissetmedim
değil...Tabi bu hissiyatın sebebi sade ve yalnızca bu kadar ile sınırlı değil. Baştan aşağı sanki yepyeni bir model araç gibi karşıma bir anda çıkan CX-5’in
bende birden büyüsüne kapıldım. Büyüsüne kapılmakta ne kadar haklı olduğumuda aracı kullandıkça daha iyi anladım.
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Benim tanıdığım normal bir CX-5 te olması gerekenden daha fazlasını lüks, konfor, yüksek donanım seviyesi ile birebir bana veren bir SUV olmuş. Hatta aracı
kullanır iken motor soğuk deri koltukları ısıtmak için bir anda düğmeleri aradım. Yani çift ısıtmalı deri koltuklar bu aracın olmazsa olmazları idi. Fakat elimi
nereye attıysam bir anda bulamayınca şaşırdım ve nasıl yani ? şaka gibi derken, ön konsolda gizlice konuşlandırılmış klima altındaki iki adet tuşu farkettim.
Gizlice dediğime bakmayın Japon kafası mühendislik yapısı onu çok iyi düşünmüş. Bu arada unutmadan söylemem gerekir ise aracımız AWD yani otomatik
4 çeker sistemine sahip. Lastiklerimiz ise Pirelli marka Kış Lastiği. Fakat Kara, Kışa gidemedik üzgünüm. Gideceğiz İnşallah bu yıl bir ara...Ben yeni Mazda
CX-5 ile ilgili bu test yazımda size elbette tüm bilgileri araç ile ilgili aktaracağım. Fakat kısa sözün özü ben yenilenen CX-5’i 2018 yılının SUV’u seçtim...
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2012 yılında piyasaya sürülen Mazda CX-5, firmanın hem KODO (Hareketin Ruhu – Soul of Motion) hem de SKYACTIV TEKNOLOJİSİNE sahip ilk jenerasyon modeli. Mazda’nın Jinba Ittai “sürücü-araç bütünlüğü”
anlayışının etkinliğini kanıtlayan ve insan merkezli tasarım ve mühendislik
felsefesinin ürünü olan CX-5, sadece dinamik tasarımı ve heyecan verici
sürüş performansı ile değil, aynı zamanda şirketin yıllık satışlarının yaklaşık
% 25’ini oluşturmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Bugüne kadar 120
ülkede 1.5 milyondan fazla CX-5 satılmış. Tamamen yenilenmiş Mazda
CX-5’in bu başarısının altında, Mazda’nın benzersiz tasarım yaklaşımı ve
kapsamlı SKYACTIV teknolojileriyle her noktası yenilerek, SUV müşterileri için yeni bir sürüş zevki sunan şık, ilham verici ve akıllı bir modelin
oluşturulması hikayesi yatıyor. Öncelikle yeni Mazda CX-5 aracımızn dış
tasarım unsurlarından bahsedecek olursak; ‘Zarif dayanıklılık’ gelişim konsepti kapsamında tamamen yenilenen Mazda CX-5, şirketin benzersiz
KODO-Hareketin Ruhu tasarım felsefesini yeni sofistike seviyelere taşıyor
ve deneyimli SUV müşterilerinin beklentilerine karşılık verecek farklı ve dinamik bir kişilik sunmakta. Markanın ön tasarımında yapılan üç boyutlu
değişimin temelinde, CX-5 tasarımındaki asıl amaç, cesur, olgun ve şık
hatlar arasındaki geçişlerin minimize edilmesiyle benzersiz gövde tasarımın
daha fazla ön plana çıkmış. İlk defa yeni Mazda CX-5 ‘te yenilik olan, Elektrikli bagaj kapağı sistemi ilk defa bir Mazda modeli üzerinde uygulanmış.
Bagaj kapağı anahtarlıktan, sürücü koltuğundan veya kapağın kendisinden
açılabiliyor. LED farlar ve gündüz seyir ışıkları ile Mazda’nın ön tasarımındaki güçlü, üç boyutlu değişim özelliğini vurgulamayı başarıyor. Yeni 17 inç
ve 19 inç alüminyum jant tasarımı göze hitap eder gibi büyük olmuş. 4.550
mm uzunluk, 1.840 mm genişlik ve 1.680 mm yüksekliğe sahip tamamen
yenilenmiş CX-5, önceki modele göre 10 mm daha uzun ve 35 mm daha
alçak yapıda. Dingil mesafesi 2.700 mm olarak kalmış. Lastikler mümkün olduğunca kaportanın dış köşelerine yakın yerleştirilmiş. Genel gövde yapısı, 35 mm daha arka tarafa konumlandırılan A sütunu ve değişen
ön aks konumu ile yenilenmiş ve A sütunu güçlendirilmiş. Ön farlardan
başlayarak arka lastiklere kadar uzanan eşsiz, güçlü gövde hatları arka
tarafta yeni, elektrikli bagaj kapağını oluşturan ikizkenar bir yamuk şekli ile
birleşimi gayet başarılı bir dış tasarım olmuş. Üç taraflı piramit tasarıma sahip ızgara örgüsü içeriye doğru hafifçe kıvrılarak, amblemin görsel gücünü
güçlendirmekte ve hava akımı girişini kolaylaştırmış.

34

Automobile Magazine | www.automobilemagazine.com.tr

www.automobilemagazine.com.tr | OCAK 2018

35

Automobile Magazine | Ocak 2018

Tamamen yeni Mazda CX-5’in alt kısmı biraz
daha düşürülerek profilden daha çekici bir
görünüme kavuşturulurken, B ve C sütunlarında koyu renkler kullanılarak geniş yan
cam alanı vurgulanmış ve yeni ve daha ince
ayna tasarımı, 17 inç çelik, 17 inç koyu gümüş
veya 19 inç metalik alaşımlı jant tasarımı ile
araca mükemmel bir profil görüntüsü kazandırılmış. Özetle, tamamen yenilenmiş CX-5’in
stil tasarımındaki asıl amaç, karakter hat vurgularının en aza indirgenmesi ve gövdeden
yansıyan ışıkta değişim yaratmak için gövde
yüzeyleri arasındaki geçişlerin vurgulanmasıyla cesur, olgun ve şık hatların oluşturulması sağlanmış. Şimdi yeni Mazda CX-5
aracımızın birazda İç Tasarım ve Sürüş özelliklerine göz atalım; En son üretilen tüm Mazda araçlarında olduğu gibi, kabin mimarisinin
tasarımında sürücü için pratik kullanımı kolaylaştıran akıllı bir kokpit dizaynı hedeflenmiş.
Japonlar bu konuda oldukça başarılı ve tüm
mühendislik harikası deneyimlerini bence yeni
Mazda CX-5 ‘in üzerinde kullanmışlar. Kabin
dizaynında pratik kullanım ve şıklık ön planda
tutulur iken yüksek kalitelden ödün vermeyen
seçkin malzemeler yeni CX-5’te kullanılmış.
Net ve kolay okunabilen üç hatlı sürücü
gösterge paneli ve ön konsolun üzerine yerleştirilmiş yeni 7 inç net bilgiler sunan ekrandan, pencere kenarlarına yerleştirilen buğu
çözücü ve Bose ses sistemi, A sütununa
yerleştirilen küçük hoparlörlerler ve CD /
DVD çalar yerleştirilmesi için bırakılan ince 10
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mm’lik yuvaya kadar her detaya önem verilmiş. Gelişmiş Mazda Anahtarsız Giriş (Uzaktan Kumanda) düğmesi aracılığıyla da açılıp
kapanabilen bagaj kapağının açılma derecesi
de kontrol edilebilirken, dokunma sensörleri
sayesinde de kapanma sırasında herhangi bir şeyin sıkışması da önlenmiş. Yükleme
kapasitesi ise 506 litreye çıkartılmış. Yine alt
bagaj alanı yeniden düzenlenmiş ve bu alanın
kapasitesi 10 litreden 30 litreye çıkartılmış.
Bagaj bölümünde en önemli bence bir diğer
yenilik ve herhangi bir rakibinde olmayan;
özel kargo filesi kancaları yükleme alanını
pratikliği artırılmış. Sürüş özellikleri ise tamamen yenilenmiş. Size komple yeni bir araç
olduğundan yazımın başında ayrıca bahsetmiştim. Son üretilen modellerde uygulanan
mükemmel sürüş kontrol pozisyonu ve pedal
yerleşimi, tamamen yenilenmiş Mazda CX-5
modelinde daha da geliştirilerek koltuk yerleşim dizaynı yenilenmiş ve ek fonksiyonlarla
daha konforlu kullanım imkanı sağlanmış. Taban konsolunun yükseltilmesiyle vites kolu 60
mm (otomatik şanzıman) ve 40 mm (manuel
şanzıman) yukarı kaldırılmış ve böylece direksiyona daha yakın olması sağlanarak kullanım
kolaylığı elde edilmiş. CX-5, yeni jenerasyon
direksiyon ile donatılmış. Birinci sınıf deriyle
kaplı direksiyon, daha modern yapısı ve daha
küçük orta bölümüyle mükemmel bir dokunma ve sürüş hissi veriyor. Yeni direksiyon
simidi ayrıca ısıtmalı. Yeni sürücü ve ön yolcu
koltuk yapısı ise dikkat çekiyor;
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Ön koltuklar, sürücü ve yolcunun sırtını güvenli bir şekilde saran ve vücut baskısını her alana eşit bir şekilde dağıtan yeni
süspansiyonlu sırtlık sistemine sahiptir. Sırtlığın sertlik derecesi optimize edilerek, kalçaları, beli ve sırtı daha iyi desteklemesi sağlanmış ve böylece, vücudun üst kısmı ile başın
sallanması en aza indirgenmiş. CX-5’in SKYACTIV-BODY,
SKYACTIV-CHASSIS ve SKYACTIV ARAÇ DİNAMİKLERİ teknolojileri sayesinde elde edilen üstün tepki gücü ve kontrol
dinamikleri ile araç üzerinde tam hakimiyet hissi sağlanarak,
sürücünün hızlanma, manevra ve fren yapma talepleri anında
ve eksiksiz bir şekilde karşılanmış. CX-5, her zamankinden
daha konforlu, hassas ve tepki gücü yüksek bir yapıya kavuşturulmuş. Tamamen yeni CX-5’in SKYACTIV-CHASSIS
teknolojisine sahip direksiyon, süspansiyon ve fren sistemleri
daha hassas bir hale getirilerek, zaten oldukça konforlu bir
sürüş sunan CX-5’in yol tutuş dengesi geliştirilmiş ve böylece
sürüş deneyimi zevki daha ileri bir seviyeye taşınmış. CX-5’in
kabininde, sürücü ve yolcuların sürüş esnasında stressiz bir
şekilde sohbet etmelerini sağlamak için oldukça sessiz bir
ortam sağlanmış.
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Yazı - Fotoğraf
Özgür Sunay

NISSAN KOMPAKT SUV

YENİ QASHQAI 1.2 LİTRE 115 HP
X-TRONIC 7 İLERİ, OTOMATİK VİTES
PLATINIUM PREMIUM PACK...
38
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Yeni Nissan Qashqai 1.2 litre benzinli 115 beygir otomatik X-Tronic şanzımana
sahip olan modelinin test sürüşünü gerçekleştirdik. Pazara sunulduğu 2007
yılından bu yana başarılı satış performansı ile kompakt Suv lideri olan Nissan,
yeni Qashqai modelini iç ve dış özellikleri olmak üzere yenileyerek makyajlı
şekilde geçtiğimiz günlerde pazarda satışa sundu. Yenilenen Qashqai’de dış
tasarımda ön yüzde özellikle far ve tampon kısmında ciddi bir makyajlanma
çalışması olduğunu görüyoruz. Yeni ön yüz tasarımı ile Yeni Qashqai ‘de yeni
bir görünüme sahip. Bir önceki modeline göre çekik olarak yan çamurluklara
kadar uzayarak tasarlanmış yeni ön far grubu ve içindeki gündüz yanan Led
farlar oldukça çekici durmakta. Yine ön tarafta yeni büyük şekilde tasarlanan ön V ızgara aliminyum görüntüsü ile Nissan logosu ön tarafta yeni Radar
güvenlik sistemi ile dikkat çekmekte. Özellikle bu sistem sayesinde Yeni Qashqai modellerinde “Nissan Intelligent Mobility” dediğimiz Akıllı yol kontrolü,
Akıllı sürüş Kontrolü, Aktif Motor Freni (X-Tronic), Akıllı çarpışma önleme
sistemi, Akıllı otomatik uzun far sistemi, Akıllı çevre görüş sistemi, Akıllı arka
çapraz trafik uyarı sistemi ve Akıllı park sistemi devreye girerek kullanılabiliyor.
Yine ön far tamponda bir önceki modeline göre değişiklik gösteren belkide en
önemli radikal yenilik ön tamponda yapılan sis far grubunun yeni Qashqai’de
(artık Akıllı Qashqai ‘de diyebiliriz.) ön far tampon grubu içerisinde alınmak
sureti ile bir bütünlük oluşturulmuş. Yeni çizgileri ve tasarımı ile Ön kısımın
tamamen yenilendiğini görüyoruz. Ön taraftan arkaya doğru baktığımızda çok
fazla bir değişim olmadan yeni Nissan Qashqai’nin aks mesafesi ve yerden
yüksekliği bir önceki modeli ile aynı kalması ile beraber şasi kısmında arkaya
doğru 17mm kadar biraz daha uzamış olduğunu görmekteyiz . Bu uzama
özellikle arka tarafta oturan yolcuların diz mesafesine biraz daha yansımış
vaziyette. Yeni Nissan Qashqai’de yenilenen arka tampon ve far grubunu baktığımızda ise, Yine arka far grubu daha büyük ve arka yan duvarlara kadar
uzamış bir far gurubu görüyoruz. Yeni Nissan Qashqai bagaj hacmi ise 401
litre. Arka koltuklar yüzde 70 oranında yatarak katlandığında ise bagaj hacmi
oranı 1569 litreye kadar kullanılabilmekte. Tabii arka bagajdaki gizli alt bölüm
kapak ise yine bir çok ufak, tefek eşyanızı alabilecek şekilde. Hatta bagajda
yer alan gizli bölme kapağını kaldırmak sureti ile iki parça kullanabilirsiniz.
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Yeni Nissan Qashqai ‘nin iç konfor ve donanım özelliklerine baktığımızda,
Monoform tasarıma sahip, yüksek kaliteli nappa gerçek deriden üretilen
koltukları oldukça ergonomik yapıda. Sağ ve Sol olarak ön koltuklarda ısıtma sistemi bulunuyor. Akıllı anahtar yardımı ile kapıları açmak için anahtarın
üzerinizde olması elbette yeterli. İç tasarımda ve sürüş özelliklerinde en
belirgin değişim yine ne diye soracak olursanız? Elbette ki yeni direksiyon
simidi ve sistemi diyebilirim. Çünkü sürüş özelliklerine artı katacak olan ve
kullanımda size bu aracın sürüş hissiyatını verecek aynı zaman da güvenli
sürüş sağlaması adına en önemli değişim özellik içeride direksiyon simidi
olmuş. Yeni D şeklinde sportif olan aliminyum geçişlere sahip dönüş çapı
arttırılmış yeni direksiyon simidi kalınlığı ise bir önceki modele oranla daha
çok arttırılarak ele daha iyi oturması sağlanmış. Aynı zamanda direksiyon
simidi üzerinde yer alan tuşlarda yine iyileştirmeler dikkat çekiyor. Bir önceki
nesline göre daha formda kullanılabilir kalitesi arttılmış ve fonksiyonel tuşlar
konulmuş. Özellikle Cruise Control ile direksiyon üzerinden hızı arttırmak
ve düşürmek istediğinizde anında tepkiler ile iyi bir geri dönüş alıyorsunuz.
Bu bakımdan ise Yeni qashqai’nin cruise control sistemi alt yapısının sanki
bir önceki modeline göre daha iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Frenleme sistemi
ve hızı düşürme sisteminden memnun kaldım. Frenlerden bahsetmiş iken
süper bir yavaşlatma ve durdurma anında cevap alabildiğimiz bir fren yapısına sahip. Bu bakımdan kutlamak lazım. Özellikle SUV araçlarda Renault
ve Nissan bu fren sistemi konusunda son versiyon araçlarında oldukça
başarılı. Tabi son olarak Yeni Qashqai’nin belkide en önemli olan 1.2 litrelik benzinli otomatik motorun performansını merak ediyorsunuzdur. Aracı
ben kullanmadan önce nasıldı? bilemem ama.. Benden sonra motorunun
açıldığı ve performansının arttığı bir gerçek. 1.2 litre 115 beygir X-tronic 7
ileri şanzımana sahip aracımız evet doğrudur ilk kalkış ve başlarda alçak devirlerde oldukça sessiz ve ekonomik bir seviyede olsa da, gaza bastığınıda
motoru sıkıştırdığınızda ve manuel olarak vitesi kullandığınızda ise anında
150 -160 km ve 180 -190 km ye kadar kısa zamanda tırmana bildiğini
gördük. Bu bakımdan bence yeni Nissan Qashqai vites geçişlerinde hiç bir
sorun yok. Aracın hızlanması bu çapta büyük ve geniş araca göre 1.2 litrelik
motor görevini en iyi şekilde yapmakta. Uzun vade de bu motor ne kadar
dayanıklı olur? İşte asıl sorunun cevabı bu olsa gerek. Bence sakin kullanımlarda bir sorun çıkarmaz gibi. Özellikle, performanslı sürüşlerde ve manuel
vites kullanım motor sıkıştırmalarında enerjik yapıya kavuşan yeni Qashqai
aracımız, benzini bir o kadar fazla yaktıdığı da kaçınılmaz bir gerçek. 1.2
litreye sahip uygun fiyatlı, kullanışlı bir SUV aracım olsun arazide de gezerim
derseniz 101,650 TL den başlayan fiyatlar ile tavsiye ederiz.
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DÖRT SİLİNDİRLİ YENİ JAGUAR F-TYPE:
DAHA ÇEVİK VE VERİMLİ SAFKAN BİR
SPOR OTOMOBİL

Jaguar en son teknoloji ürünü dört silindirli Ingenium benzinli motorun tanıtımıyla yeni Jaguar F-TYPE’ın cazibesini
artırıyor. Ödüllü Jaguar F-TYPE ailesi şimdi giriş seviyesinde
dört silindirli modelinden, Jaguar’ın 200 mil/sa azami hıza
sahip her türlü hava koşuluna uygun süper otomobili Jaguar
F-TYPE SVR modeline kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.
Jaguar’ın tamamen alüminyumdan iki kişilik spor otomobiliyle 300 bg 2,0 litre turbocharged motorun bir araya gelmesi
sayesinde Jaguar, uygun maliyetle gelişmiş çeviklik ve verimlilik içeren spor genleri sunuyor. Bu otomobil kendi benzersiz karakterine sahip gerçek bir Jaguar F-TYPE modelidir.
Yeni otomobil Jaguar F-TYPE’tan beklenen performansı
korurken, 0’dan 60 mil/sa hıza yalnızca 5,4 saniyede
ulaşıyor ve azami 155 mil/sa hıza sahip. Turbocharged motorun 400 Nm’lik yüksek azami torku, Quickshift şanzımanla yalnızca 1.500 dev/dk’dan itibaren üretiliyor ve tüm devir
aralığında olağanüstü bir tepki sunuyor.
- Yeni Jaguar F-TYPE turbocharged dört silindirli Ingenium benzinli motorla sunuluyor
- Kendi benzersiz karakterine sahip gerçek bir Jaguar spor otomobil ve gerçek bir Jaguar F-TYPE
- Yeni 300 bg 2,0 litre motor, seri üretim bir Jaguar otomobilde kullanılan en güçlü dört silindirli motordur
- 0’dan 60 mil/sa hıza 5,4 saniyede ulaşır, azami hızı 155 mil/sa’tir
- 340 bg V6’ya kıyasla yüzde 16 oranında daha düşük yakıt tüketimine sahiptir ve CO2 emisyonu yalnızca 163 g/km’dir
- Ağırlığının 52 kg azaltılmış olması ve özel şasi ayarı daha çevik olmasını sağlar
- Maksimum 400 Nm tork ve 8 ileri Quickshift şanzıman tüm devir aralığında mükemmel bir tepki sunar
- Emme ve egzoz çıkışı, ünlü Jaguar F-TYPE sesini üretmek üzere titizlikle ayarlanmıştır
- Bağımsız Acil Durum Freni, Trafik İşareti Tanıma, Adaptif Hız Sınırlayıcı ve Şeritte Tutma Yardımı dahil olmak üzere gelişmiş sürücü asistan sistemleri sunulur

300 bg Ingenium motor, seri üretim bir Jaguar’da sunulan
en güçlü dört silindirli motor olmanın yanı sıra Jaguar
F-TYPE yelpazesinde kullanılan motorlar içinde litre başına
150 bg ile en yüksek güç çıkışını sağlıyor. Aynı zamanda
Avrupa ortalama döngüsünde yalnızca 163g/km CO2 emisyonu ve 340 bg V6’ya kıyasla yakıt ekonomisi açısından
yüzde 16’lık bir iyileştirmeyle, ürün yelpazesindeki en verimli
Jaguar F-TYPE modelidir.
Gelişmiş dört silindirli motorun Jaguar F-TYPE’ta kullanılması kendine özgü karaktere sahip bir otomobil yarattı. Bu
boyutta bir motorun sunduğu performans oldukça dikkat
çekici ve iyileştirilmiş yakıt verimliliği ve uygun fiyatıyla Jaguar
F-TYPE deneyimini daha erişilebilir kılıyor.
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IAN HOBAN
OTOMOBİL HATTI DİREKTÖRÜ,
JAGUAR F-TYPE Ingenium motorun yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi bir
dizi gelişmiş teknoloji sayesinde sunulur. Silindir başlığına şirket içinde geliştirilen patentli kumanda algoritmalarını içeren en son teknoloji ürünü elektrohidrolik valf mekanizması entegre edilmiştir. Bu teknoloji, motorun tüm devir aralığı içerisinde optimum güç, tork ve verimliliğe yönelik olarak emme valfinin tamamen değişken şekilde
kontrol edilebilmesini sağlar.
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Egzoz manifoldu silindir başlığı döküm kalıbına entegre edilmiştir. Manifoldun kanallarından geçen soğutma sıvısı ısınma sürelerini ve bu sayede yakıt
tüketimini ve emisyonu azaltır. Manifold, twin scroll turboşarjla titizlikle bir araya getirilmiştir. Tasarım egzoz gazı vuruntusunu önleyerek türbin pervanesinin
çok daha hızlı tepki vermesini sağlar. Takviye basıncı neredeyse anında dağıtılarak turbo gecikmesini ortadan kaldırır ve Jaguar F-TYPE sürüş deneyimine
oldukça benzer bir tepki sunar. Motorun maksimum gücünü üretmesine izin verirken mümkün olan en iyi kalkış performansı ve kısa süreli tepkiyi sağlamak
amacıyla turboşarjda seramik bilye yatakları bulunur. Bunlar özellikle soğuk çalıştırma sırasında mümkün olan en düşük yatak sürtünmesini sunar.
200 bar gücündeki direkt enjeksiyon sistemi merkeze monte edilmiş yakıt enjektörlerini içerir. İyileştirilmiş püskürtme düzeniyle birlikte bu teknoloji yakıtın
silindir duvarlarına ve piston başına vurmasını en aza indirerek verimliliği artırır ve emisyonu azaltır.
Son teknoloji ürünü 300 bg 2,0 litre dört silindirli turbocharged Ingenium benzinli motor Ingenium ailesinin tüm üyeleri gibi Jaguar F-TYPE’ın 300 bg
gücündeki motoru şirket bünyesinde tasarlandı ve geliştirildi. 200 bg ve 250 bg dört silindirli benzinli motorlar ve 150 bg, 163 bg, 180 bg ve 240 bg dört
silindirli dizel motorlarla birlikte Jaguar Land Rover’ın Birleşik Krallık’taki 1 milyar pound değerindeki Motor Üretim Merkezi’nde üretilir.

Ingenium motor büyük çoğunluğu ön aks üzerinde olmak üzere otomobilin toplam ağırlığında 52 kg’lık bir azalmaya katkıda bulunur. Jaguar F-TYPE modelinin gelişmiş çevikliği bu ağırlık azaltması sayesindedir. Şasinin yeni motoru tamamlamak üzere titizlikle ayarlanması daha üstün bir direksiyon tepkisi, gövde
kontrolü ve sürüş konforu sunar. Dört silindir, sürücülerin işitsel geri bildirimden vazgeçecekleri anlamına gelmiyor, bu özellik Jaguar F-TYPE’ın cazibesinin
her zaman önemli bir parçasını oluşturdu ve bundan asla ödün verilmedi. Titizlikle ayarlanan aktif egzoz giriş seviyesindeki Jaguar F-TYPE modellerinde
standarttır. Bunun yanında R-Dynamic modelleri sürücüyü çok daha fazla dahil eden bir sürüş deneyimi için değiştirilebilir aktif egzozlara sahiptir.
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Ağırlık büyük oranda ön aksta azaltılmıştır ve virajlı yollarda
kendinizi rahat hissettirmek üzere otomobilin son derece
dengeli ve gerçek anlamda çevik bir sürüş karakteri sunmasını sağlar. Buna dört silindirli motordan çıkan egzoz
sesini eklediğinizde kendine özgü Jaguar F-TYPE karakterini elde edersiniz. Bu motoru V6 ve V8 modellerinin enerjik
küçük kardeşi olarak düşünebiliriz. EROL MUSTAFA
BAŞ ÜRÜN MÜHENDİSİ, 2018 Model Yılı Jaguar F-TYPE
spor otomobile çok daha güçlü bir duruş kazandıran görsel
geliştirmeler içerir. Tam LED farlarla birlikte yeniden tasarlanan tamponlar Jaguar F-TYPE’ın ödüllü tasarımını vurgular
ve ürün yelpazesindeki her model arasında daha büyük bir
fark yaratır. Dört silindirli model arka bölümde kendisini çift
ve dörtlü egzoz çıkışına sahip V6 ve V8 modellerinden ayıran
olağanüstü bir tekli egzoz çıkışı kaplamasına sahiptir. Hafif 18
inç jantlar ürün yelpazesine eklenen en son üyedir ve yaysız
kütleyi en aza indirmeye yardımcı olarak, sürüşe ve kullanım
özelliklerine katkıda bulunur. Hafif ince koltuklar, Touch Pro
haber/eğlence sistemi ve yeni alüminyum kaplamalar dahil
olmak üzere Jaguar F-TYPE’ın iç tasarımındaki değişiklikler
sürücü odaklı hissi artırır. Şık çerçevesiz dikiz aynası, modern
stil kazandıran diğer bir öğedir. İster 200 mil/sa hızında SVR
ya da yeni 2,0 litrelik dört silindirli model olsun, model yelpazesinde Jaguar F-TYPE’ın siluetini korumak bizim için oldukça önemlidir. Bu otomobil tasarım genlerinin etkisini net bir
şekilde hissedebileceğiniz gerçek bir Jaguar spor otomobil
ve gerçek bir Jaguar F-TYPE’tır. Bu haliyle de otomobil, yeni
tek egzoz çıkışı kaplamasından da anlaşılacağı gibi kendine
özgü bir karaktere sahiptir.

Ingenium motor aynı zamanda yeni bir 200 bar direkt enjeksiyon sistemini içerir. Enjektörler merkezi şekilde monte
edilmiştir. İyileştirilmiş püskürtme düzeniyle birlikte bu konfigürasyon yakıtın silindir duvarlarına ve piston başına vurmasını en aza indirerek verimliliği artırır ve emisyonu azaltır.
Emme portları direkt enjeksiyon sistemi üzerindeki iyileştirmelerle birlikte duvar ıslanmasını azaltan ve daha verimli bir
yanma için yakıt ile havanın daha iyi karışmasını destekleyen
yüksek seviyede bir şarj hareketi sunar. Dört silindirli Jaguar
F-TYPE, V6 ve V8 modellerinin dinamik genlerini paylaşır ancak özel şasi ayarıyla Ingenium motorun bir araya gelmesi
sayesinde en hafif ve en çevik model haline gelir. Gücü 340
bg V6 tarafından sağlanan eşdeğer modelinden 52 kg daha
düşük ağırlığa sahip olan otomobil şimdiye kadarki en hafif
Jaguar F-TYPE’tır. Kütledeki bu azalmanın büyük bölümü,
otomobilin dinamiklerine maksimum seviyede yarar sağlayan
ve yüzde bir oranında arkaya kaydırılan denge sayesinde
ağırlık dağılımını iyileştiren ön aks üzerinde yer alır. Ön ve arka
yay oranları viraj ağırlığının azaltılması için sırasıyla yüzde dört
ve üç oranında azaltıldı. Tek borulu amortisörlerin valf tertibatında, gelişmiş bir sürüş konforu sunarken gereken sürüş
karakterini korumak üzere titizlikle gerçekleştirilen ayarlamaları içeren Jaguar F-TYPE SVR programından elde edilen
bilgiler de kullanılmıştır.
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Gelmiş Geçmiş En Yetenekli SUV
2018’in Sonbaharında Türkiye’de!

Daha da geliştirilen 4x4 yetenekleri, orijinaline sadık kalan daha modern
tasarımı, yüksek verimliliğe sahip gelişmiş motor seçenekleri, kapsamlı
teknolojik ve güvenlik donanımları ile Jeep Wrangler, yine arazinin efsanesi
olmaya hazırlanıyor. Yeni Jeep Wrangler, 2018 yılının sonbahar aylarında
ülkemiz yollarında da yerini alacak. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde
üretim adedine imza atan Wrangler efsanesinin yeni nesil versiyonu, ilk
olarak Kuzey Amerika’da görücüye çıktı. Yeni Jeep Wrangler; üstün offroad yetenekleri, geleneksel Jeep tasarımı, açık hava özgürlüğü sunan
karoser özellikleri, üstün asfalt ve off-road sürüş dinamikleri ve bir dizi
inovatif güvenlik ve gelişmiş teknolojik donanımla dünyanın en yetenekli
ve tanınmış arazi aracı olma geleneğini sürdürüyor. Sergilenen Yeni Jeep
Wrangler serisi geleneksel Jeep tasarımına sadık modernize edilmiş bir dış
görünümle dikkat çekiyor. Yeni dış tasarımıyla güçlü ve her türlü yol şartına
meydan okuyan karakteristik duruşunu devam ettiren yeni Jeep Wrangler
geniş cam alanları sayesinde çevreye hâkim, rahat bir sürüş sunuyor. Jeep
tasarımcıları markanın imzası niteliğinde olan efsanevi yedi oluklu ön ızgarayı yeniden tasarladı. Yeni ızgaranın farlarla kesişen tasarımı efsanevi Jeep
CJ’e gönderme yapıyor. Yeni ön ızgaranın üst kısmındaki kavis aerodinamik verimliliği arttırıyor. Sahara ve Rubicon modellerinde sunulan LED ön
farlar ve sis farları daha çekici bir görünümü beraberinde getirirken sinyal
lambaları çamurlukların uç noktasına entegre ediliyor. Alışılagelmiş olduğu
kare formunu koruyan arka stop lambalarında da çağın gereklerine uygun
olarak LED teknolojisi kullanılıyor. Yeni Jeep Wrangler 2 ve 4 kapılı olmak
üzere iki farklı gövde tipiyle üretilecek. 2 kapılı gövde tipi Sport, Sport S ve
Rubicon donanım seviyeleriyle sunulurken, 4 kapılı gövde tipi ise Sport,
Sport S, Sahara ve Rubicon olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle
sunuluyor. Onlarca farklı kapı, tavan ve ön cam kombinasyonları sonsuz
kişiselleştirme sağlarken, 2019 yılında ilave olarak bir de yeni, yarım kapı alternatifi sunulmaya başlanacak.Yeni Jeep Wrangler’ın iç mekânı geleneksel
tasarım ve çok yönlü kullanım özelliklerini aynı potada eritiyor. Geleneksel
yatay konumlu dik konsol mimarisi sportif ve modern tasarım detaylarıyla
tamamlanıyor. Ergonomik tasarımlı orta konsola entegre edilen klima ve
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müzik sistemi, medya şarj ve bağlantı soketleri, sürücü ve ön yolcunun
sürüş esnasında rahatlıkla ulaşabileceği kullanım ergonomisini sunuyor. Havalandırma ızgarasını çevreleyen krom aplikasyonlar kalite algısını
yükseltirken modern ve sportif bir görünümü de beraberinde getiriyor. Yeni
Jeep Wrangler ile birlikte su geçirmeyen marş düğmesi devreye alınıyor.
Kontrast renkli dikişlere sahip kumaş veya deri koltuklar ayarlanabilir bel
desteği ile daha fazla konfor sunarken direksiyon ve koltuk ısıtması gibi
donanımlar konforu destekliyor. Gösterge paneli 3,5 veya 7 inçlik TFT
LED bilgi ekranına ev sahipliği yaparken 7 inçlik ekranda gösterilecek olan
bilgiler sürücü tarafından kişiselleştirilebiliyor. Jeep Wrangler Sport’ta ise
5,0 inçlik dokunmatik ekran standart olarak sunuluyor. Orta konsol 7,0 inç
veya alternatif olarak sunulan ve bugüne kadar bir Wrangler’da sunulan en
büyük ekran olan 8,4 inçlik dokunmatik ekrana ev sahipliği yapıyor.

Dördüncü nesil Uconnect’e ait ekran orta konsolun en üst
noktasına entegre ediliyor. Hızlı açılış, hassas dokunmatik ekran
ve yüksek çözünürlüklü görüntü gibi özelliklerle kullanıcı dostu
bir ara yüz sunan Uconnect’in 7,0 inç veya 8,4 inçlik versiyonları Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile üstün akıllı telefon
entegrasyonu sunuyor. İki adet USB portu veya 12 volt soketi
dışında farklı noktalara entegre edilen saklama alanlarıyla yeni
Jeep Wrangler modern çağın gereksinimlerini fazlasıyla yerine
getiriyor ve kullanım kolaylığı sunuyor. Kuzey Amerika’daki
Jeep Wrangler serisine yeni, gelişmiş, yakıt tasarruflu motorlar
dahil olduğu görülürken, 3.0 litre EcoDiesel V6 ve yeni 2.0
litre hacimli sıralı dört silindirli turbo benzinli motorların da yeni
otomatik sekiz vitesli şanzıman ile birleştirilmesi dikkat çekiyor.
Sürüş özellikleri, yol tutuş dinamikleri ve ses karakteristiği daha
da iyileştirilen yeni Jeep Wrangler ağırlığı azaltılan gövdesi ve
yakıt tüketimi düşürülen motorları ile gelişmiş sürüş verimliliği
sunuyor. Yeni beş kollu süspansiyon sistemiyle mükemmel
asfalt sürüş özellikleri sunan yeni Jeep Wrangler daha geliştirilen
teknik yapısı ve güncellenen arazi donanımıyla markanın “dilediğin yere git” felsefesine sadık bir yapı sunuyor. Yakıt deposu,
vites kutusu ve şanzıman yağ alt kapağı da dahil olmak üzere
önemli yapı elemanlarını korumak üzere yeni Jeep Wrangler’da
dört adet levha ve barlar devreye giriyor. Rubicon versiyonunda
ise aracın gövdesini sert ve büyük kayalardan koruyan boru
şeklinde çelik koruyucular devreye giriyor. Sınıfının en iyi değeri
olan 44 derecelik yaklaşma açısı, 27,8 derecelik karın (breakover) açısı, 37 derecelik uzaklaşma açısı ve 28 cm’lik (10,9
inçlik) yerden yüksekliği ile yeni Jeep Wrangler en zor arazi
koşuluyla bile baş edebilecek bir mimari ortaya koyuyor. Yeni
Jeep Wrangler ayrıca 76 cm’ye (30 inç) kadar su geçiş derinliği
ve 1.585 kg’a (3.500-lb) kadar römork çekme kapasitesi
sunuyor.
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Avrupa’da çok az yer bu kadar seyrek nüfusa sahip, öyle ki birbirinden uzak yaşamak ülkenin ulusal karakteri haline gelmiş.
Yine de bu sığınak, dünyanın en etkileyici modern mimarisine ve yenilikçi endüstrilerine ev sahipliği yapıyor. Burada geçmiş,
kesintisiz bir şekilde geleceğe yol veriyor. Zengin gelenek öncü teknolojiyle el ele var oluyor. Burası mitolojiyle minimalizmin,
kültür ve yaratıcılığın kısacası karşıtların ülkesi. Burası Norveç.

51.000 mil uzunluğunda sahilin benzersiz fiyort ve körfezleri sarmaladığı 50.000’in
üzerinde adadan oluşan bu ülkede dağlar doğrudan denizden yükseliyor.
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ROMSDALSMUSEET, MOLDE; Tarihi ve çağdaş Norveç, Molde’deki
Romsdalmuseet açık hava kültür müzesinde yan yana duruyor. Çevresindeki geçmişi 17. yüzyıla kadar giden binalar titizlikle başka yere taşındı. Bu
esnada müzenin güçlü ve çarpıcı şekilde modern yeni ziyaretçi merkezi yüksek zirveleri ve ahşap cephesiyle son teknoloji Norveç mimarisinin örneğini
oluşturuyor. Reiulf Ramstad mimarlık şirketi tarafından yapılan bu etkileyici
bina 2016’da açıldı. Canlı çimenden damlar geleneksel ve daha modern
Norveç evlerinin karakteristik özelliklerinden. Kış soğuğuna olduğu kadar
yaz sıcağına karşı da koruma sağlayan sistem mükemmel termal yalıtım
özellikleri sayesinde İskandinav ülkelerinde popülerdir. Kaplama genellikle su
geçirmezlik amacıyla üç kat huş ağacı kabuğu üzerine yayılmış dış çim katmanından oluşur. Yeşil bir dam, bakım gerektirmeden yaklaşık 20 yıl dayanır.
Norveç’in kültürel ortak bilinci “dugnad”a uygun olarak komşular birbirlerinin
çim damlarını onarmak için birlikte çalışırlar.
NORVEÇ’TE ADA BAĞLANTILARI; Köprüler ve tüneller Norveç’in yol ağını

canlı tutar ve ülkenin birçok küçük adasını birbirine bağlar. Sahil ve kara
içindeki sulara yayılmış toplam uzunluğu 300 mili aşan 18.000 zarif köprü,
toplulukları bir arada tutar. 470 mil uzunluğunda yol dağlar altına oyulmuş
ya da 900 tünelle deniz yatağının altına gizlenmiştir. Bu sayı dünyanın her
yerindekinden fazladır. Renkli bisikletler Eresfjord’un yerlisi, Tour de France
etap birincisi, Norveçli eski profesyonel bisikletçi Kurt Asle Arvesen’in onuruna yol kenarlarını ve evlerin ön bahçelerini süslüyor. Aynı zamanda yolun
yanında kıvrılan Eira nehrinden çektiği suyu şişeleyen yakındaki bir şirket için
reklam fırsatı olarak da kullanılıyor. “Norveç’in trol geleneği açıklayamadığınız
şeylerden biri. İnsanlar ormana giriyor ve asla geri dönmüyorlar. Troller kayaların arkasından sizi izleyip bekliyorlar. Çocuklar çok küçük yaşlardan itibaren öyküler ve folklor vasıtasıyla trolleri öğreniyor.
” EDMUND MEYER
TROLLSTIGEN GJESTEGÅRD’IN SAHİBİ VE TROLLSTIGEN CAFÉ’NİN
YÖNETİCİSİ

TROLLSTIGEN CAFÉ; 1936’da açılan ve her yıl yaklaşık 800.000 ziyaretçisi
olan Trollstigen 18 özel Ulusal Turist Rotasından biri ve “güzel yollar ve fazlası” şeklinde sınıflandırılıyor. Bunlar arasında doğal çevreyi tamamlayacak
şekilde tasarlanmış olağanüstü, modern mimari de bulunuyor. Trollstigen’de
Reiulf Ramstad mimarlık şirketi tarafından yapılan çarpıcı güzelliğe sahip
bir kafe bulunuyor. Nefesleri kesen bir cazibe merkezi ancak genellikle sert
olan iklimi göz önünde bulundurduğunda dayanıklı olur. Çelik ve yüzeyine
işlem uygulanarak pürüzlü volkanik yüzeyden ipeksi, pürüzsüz bir yüzeye
kadar değişen farklı efektler sunan beton burada iyi iş görüyor. Ziyaretçiler muhteşem manzara ve bu alanın mimari tasarımının temel öğesi olan
kıvrılarak ilerleyen suyun keyfini çıkarıyor. Kuzey kültürü ve özellikle de Norveç kültürünün büyük bir bölümü su ile ilişkilidir. Trollstigen’de su dağlardaki kar, ayna, düzenli şekilde aşağı doğru veya etkileyici şelaleler şeklinde
kıvrılarak akan dereler gibi çeşitli formlarda deneyimlenebilir. Efsaneye göre

Gudbrandsjuvet adını evleneceği kızı kaçırmak için tehlikeli geçidin ve altındaki köpüren Valldøla nehri üzerinden atlayan Gudbrand’tan alıyor. Gudbrandsjuvet Norveç’teki on binlerce yıl önce yukarıdaki dağlardaki buzullardan eriyen suyun güçlü anaforlar yaratması sonucunda kayaları oyması
nedeniyle oluşan obruk göllerinin en iyi örneklerinden birini oluşturuyor.
STORFJORD OTELİ; Storfjord ormanlar, fiyortlar ve uzaktaki zirveleri karla kaplı dağların görkemli manzarasına sahip bir yüksek yamaca kurulmuş,
yekpare kirişlerin kullanıldığı yüzyıllık Norveç loft stili ve sıcak yün izolasyon
kullanılarak inşa edilen olağanüstü bir ağaç butik otel. Otelin dost canlısı ve
samimi personeli konuklarını sıcak, aile atmosferi içinde karşılıyor. Kırmızı
halıda yürüyen ünlülerden dünya çapında iş adamlarına kadar Storfjord ziyaretçileri basit olduğu kadar rahat bir ortamda dinleniyor. Yemek için gelenler bölgedeki çiftliklerde yerel olarak üretilen, geleneksel Norveç usulünde
hazırlanarak pişirilen lezzetlerin keyfini çıkarıyor.

Tarih öncesine ait bilgi ve geleneklere sahibiz, ancak bununla birlikte yenilikçiyiz de. Yüz yıl önce endüstri öncesi
teknolojiye sahip, bir çeşit Viking toplumuyduk. Çiftçiler, özellikle balıkçılar hızlı bir şekilde değişime, gelişime ve
yeni teknolojiler üretmeye uyum sağlayarak kürek ve yelkenleri hemen geride bırakarak motorları kullanmaya ve
teknik donanımı geliştirmeye başladılar.
JARLE SANDEN
DİREKTÖR, ROMSDALSMUSEET, MOLDE
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Storfjord keşif ve macera için de sayısız olanak sunuyor. İster dağ yürüyüşü, bisiklete veya kanoya binmek ister araçla kısa bir mesafedeki olağanüstü yerleri
ziyaret etmek üzere bir başlangıç noktası olarak kullanılsın Storfjord her deneyim için mükemmel bir dinlenme yeridir.
FİYORTU GEÇMEK İÇİN FERİBOTA BİNİN; Norveç’in simgesi haline gelmiş, karanın içlerine kadar giren koylarla parçalanmış arazi yapısı günlük yolculuklar
için zorluk oluşturur. Bu zorluğu aşmak üzere ülkenin yol ağının uzantısı olarak tanımlanan bir ulaşım sistemi olan feribotlar kullanılıyor. Norveç’in en büyük
feribot şirketi Fjord1, 2016’da 10 milyonun üzerinde araç taşıdı. Mükemmel manzaralı, 20 dakikalık Magerholm/Sykkylven geçişi, Ålesund’un şehir ve
endüstri merkezini güneydeki Stranda sayfiye yerine bağlar. Bu yolculuk sadece araçla yapıldığında oldukça yorucudur. Feribot Norveç ulaşımının önemli bir
parçası olmasının yanı sıra her yolculuğa biraz romantizm ve dinlenme fırsatı sağlar.
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BALIKÇILIK; Ålesund’un çevresi uzun süredir balıkçılıkla özdeşleşmiş. Endüstri bölgenin refahının temelinde
yatıyor ve hala tekneleri besleyen ve destekleyen işletmeler açılıyor. Petrol çalışmaları başladığında balıkçılar yeni
petrol gemileri ve platformlar için mükemmel birer personel oldular. Bu güne kadar balıkçılık kıyıda da iş alanları
yarattı ve balık işleme tesisleri, balık satıcıları, tersaneler,
elektrikçiler ile halat, kanca, yakıt ve yağ tedarikçileri de
bunlar arasında yer aldı. Dyb ailesi de üç nesilden beri
balıkçılık işinde. Ahşap teknelerin ringa balığı yumurtalarıyla geri döndüğü ve Ålesund limanını bir taraftan
diğerine yürüyebilecek kadar sık bir şekilde doldurduğu
1900’lü yılların başı ve ortasındaki günlerden bu yana çok
şey değişti. Teknoloji 20 kişilik ekibin daha verimli şekilde avlanmasına yardımcı oluyor. En kaliteli balıkların avlanmasını sağlayan uzun misina tekniği üzerinde 60.000
iğne bulunan bir ipin tekneye çekilmesinden ve balıkların
geleneksel şekilde elle çıkarılmasından oluşuyor. Uzunluk
arttıkça avın bozulmasını önlemek üzere daha hızlı çekmek gerekiyor. Bunun elle yapılması çok zor bu nedenle
Dyb ailesi, balığın otomatik olarak iğneden çıkarılmasını
sağlayan ve başka işletmelere de sattıkları bir sistem
geliştirmiş. Detaylara ve kaliteye gösterilen özen, misinayla yakalanan morina ve mezgidin İngiliz perakende
mağazası Marks & Spencer’ın gıda reyonlarında satılmasını sağlıyor. “Bir gün kaptan olmak istiyorum. Ailemizin uzun geçmişinde bir kadın kaptan olduğunu sanmıyorum. Ben ilk olmak istiyorum.” Tonje Dyb, Balıkçı ve İkinci
Kaptan. ÅLESUND; Art Nouveau veya Jugendstil 1890
ve 1910 arasında en şatafatlı günlerini yaşadı. Şehrin
mimarisinin çoğu ve kanalizasyon kapakları gibi çeşitli
sokak donanımı, bu son derece dekoratif stilden ilham
aldı. Bugün Ålesund’taki Jugendstilsenteret, Art Nouveau
mimarisini, sanatını, el ve mobilya sanatlarını kutluyor ve
ziyaretçilerine şehir merkezinin Arnavut kaldırımı sokakları
boyunca bu akımın öne çıkan örnekleri arasında rehberlik
ediyor. Öne çıkan eserler arasından çağdaş sanat ve el

sanatları örnekleri de var. 23 Ocak 1904’ün erken saatlerinde bir yangın Ålesund’un dik sokaklarını kırdı geçti.
24 saat içinde 850’den fazla ağırlıklı ahşap ev yanarak
kül oldu ve 10.000 kişi evsiz kaldı. Şaşılacak şekilde yalnızca bir kişi alevlere yenik düştü. Yangının nedeni bulunamadı. Bu felaket modern Ålesund’u, Norveç’in “Stil
Şehrini” doğurdu. Ekonomik krizin ortasında, mimarlar, el
sanatçıları, malzeme tedarikçileri ve inşaatçılar küllerden
yeni bir şehir kurmak üzere Ålesund’a koştu. 1907’den
itibaren şehir, süslü Art Nouveau mimarisiyle karakterize edilmiş bir stilde yeniden inşa edildi. “23 yıldır camla
çalışıyorum. Çocukken TV’de karanlık bir odada birinin
cam üflediğini gördüm ve ben de denemek istedim. Cam
olağanüstü bir malzeme. İnanılmaz, sıcak, buza benziyor ve onunla çalışmanız gerekiyor aksi halde hiçbir şey
olmaz. Kullandığımız temel aletler 2.000 yıl öncesiyle
aynı. Daha fazla para kazanmak yerine ihtiyacım olan
yeni aletlere yatırım yapmaya çalışıyorum. Paramın yetmediği çok şey var, bu çok pahalı bir sanat! “Yaratıcı ilham için zihnimi açıyorum ve aradığımı buluyorum. Bir
yerlere gitmek, insanlarla tanışmak, yenmek yemek,
müzik dinlemek ya da bir şeyler hissetmek yardımcı
oluyor. Ne olduğunu bilmiyorsunuz fakat ellerinizdeki
alet aracılığıyla ortaya çıkıyor. Ben burada doğdum bu
yüzden çevremden ilham alıyorum. Mavi ve gri tonlarda
harika bir manzaram var. Dışarı bakıyorsunuz ve renkler
farklılaşıyor. Her gün dört mevsim yaşıyoruz ve neredeyse
her gece olağanüstü bir gün batımı var. Ingrid Cecilia Ulla
- Cam ustası, Ingrids Glassverksted, Ålesund “Kültür
olarak Norveçliler bir işi yapmanın daha iyi bir yolu varsa hemen işe koyulup yapmaları gerektiğini kabul etmiş
bir karaktere sahiptir” JOEL ALEXANDER MILLS CEO,
OFFSHORE SIMULATOR CENTRE. Ingrid Cecilia Ulla’nın
cam atölyesinin sıcağından Froda Meringdal’ın modern
kulübesinin soğuk güzelliğine, trollerin kadim öykülerinden geleceğe dönük Offshore Simulator’a kadar modern
bir amaca hizmet eden bir gelenek. Burası Norveç.
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DAKAR 2018
BAŞLIYOR...
Peru’da başlayıp Arjantin’de sona erecek dünyanın en zorlu yarışında bizi yine harika bir macera bekliyor.
Güney Amerika’da neler olacağına göz atalım.
Ralli severler için beklenen gün gittikçe yaklaşıyor. 6 - 20 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Dakar
Rallisi, 2018’de de dünyanın en zorlu motorsporları yarışı unvanını güncelleyecek gibi görünüyor.
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6 - 20 Ocak 2018 Lima
Carlos Sainz, 2018 Dakar Rallisi’yle profesyonel kariyerinin
bitebileceğini kabul etti ancak bu ralliye katılmadan önce
geleceğine karar vermek istemediğini de ekledi.
Sainz’ın yarıştığı Peugeot takımı önümüzdeki ay yapılacak
Dakar yarışının ardından Dünya Rallikros Şampiyonası’na
odaklanabilmek amacıyla bu prestijli mücadeleden çekilecek. İki kez WRC şampiyonu ve 2010 Dakar galibi Sainz,
Peugeot’nun ayrılmasının ardından herhangi bir teklif almadığını söyledi. “Peugeot ile son Dakar Rallisi’ni kazanmayı
umuyorum. Şu anda 6 Ocak’ta başlayacak yarış dışında
herhangi bir şey düşünmüyorum.” “55 yaşındayım ve yarış
kariyerimi tamamlamak üzereyim. Ama şu an da aklımda
sadece Dakar Rallisi var.” “Bunun sonuncusu olduğunu
düşünmüyeceğim, kazanacağımı düşünerek katılacağım.
Gelecekte tüm bunları düşünmek için bolca vaktim olacak.”

Dakar'da Yarıştığına İnanamayacağınız
8 Ünlü İsim
Johnny Hallyday

Fransa’nın çıkardığı en önemli rock müzisyenlerinden biri
olan Johnny Kallyday 2002’de yakın arkadaşı René Metge’nin co-pilotluğunda Dakar’a katılmıştı.

Monako Prensi Albert

Monako prensi Albert, spora düşkünlüğü ile biliniyor. Motorsporlarına da epey ilgi duyan Albert, 1985 ve 1986’da
Mitsubishi Pajero ile Dakar’a katılmıştı.

Monako Prensesi Caroline

Prenses Caroline’in macerası kardeşinden biraz daha kısa
sürmüştü. Sadece bir kez, 1985’te Dakar’a katılan prenses,
kocası Stefano Casiraghi’nin co-pilotluğunu yapmış ve 15
tonluk bir kamyonetin koltuğuna geçmişti.

Vladimir Chagin

Dakar Rallisi tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Chagin,
kamyon kategorisi denince takımı KAMAZ ile birlikte akla
gelen ilk isim.

Hubert Auriol

O Dakar’ı iki kategoride de kazanan tek isim. Düzenlendiği
ilk yıllardan, doksanların ortalarına kadar onlarca kez Dakar’a
katılan Auriol, başlarda motosiklet ile yarışıyordu. 1981 ve
1983’te Dakar’ı motosiklet kategorisinde birinci bitiren Auriol
daha sonra ise otomobil kategorisine geçti.

Claude Brasseur

Kendi ülkesi dışında pek tanınmasa da Fransız aktör Claude
Brasseur birçok önemli filmde rol alarak sinema tarihinde
önemli bir yer edindi. Brasseur’ün en az sinema kadar büyük
olan bir diğer tutkusu ise motorsporlarıydı.

Mark Thatcher

İngilizlerin “Demir Leydi” lakaplı başbakanı Margaret Thatcher’ın oğlu olan Mark Thatcher da Dakar’ın hayranlarından
biri. 1982’de co-pilotu Anne-Charlotte Verney ile birlikte Dakar’a katılan Thatcher, Sahara çöllerinde direksiyon salladı.

Paul Belmondo

Fransızların çıkardığı en büyük aktörlerden biri olan JeanPaul Belmondo’nun oğlu Paul Alexandre Belmondo, sadece
Dakar’da değil, F1’de de yarıştı ama çok başarılı olamadı.
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Dakar Peru’ya dönüyor
Dakar organizatörleri şöhreti bol yarışın 40. yıldönümü için gerçekten özel bir şeyler hazırlamayı ihmal etmedi. Bunlardan ilki, Dakar’ın Peru’ya
dönecek olması. Peru, beş yıllık bir aradan sonra Dakar’a sahne olacak ve başlangıçtaki 6 etaba ev sahipliği yapacak. Bu durum da elbette
yarışı biraz daha zorlu ve uzun hale getirecek. KAMAZ’ın efsane sürücüsü Eduard Nikolaev de heyecanlananlar arasında. “2018’de Dakar
ciddi bir savaş olacak” diyen Rus yıldız, KAMAZ’ın kamyonet kategorisindeki hükümranlığını devam ettireceğinden de emin.

9.000 km, 14 etap
Peru’nun kum tepelerinden başlayıp, Bolivya’ya doğru ilerleyecek olan yarışçılar toplamda 9.000 kilometrelik bir yolun ardından yarışı Arjantin’in Cordoba şehrinde sonlandıracaklar.
14 etaptan oluşacak yarışta pilotların en zorlanacağı yer ise yine Bolivya’nın yüksek rakımlı tepeleri olacak. İklime uyum sağlayamayan birçok
yarışçı mücadeleyi orada bırakabiliyor. Otomobil kategorisinde 13 şampiyonluğu bulunan Peugeot pilotu Stéphane Peterhansel, “Bir kez
daha yüksek rakımda geçireceğimiz günlerin bu yarışın anahtarı olduğunu görebiliyorum. Aşırı yükseklikte geçirmemiz gereken dört veya beş
günümüz var ve bu yönetilmesi asla kolay bir süreç değil,” diyerek konunun ne kadar ciddi olduğunu da ortaya koyuyor.
“Her ne kadar rota açıklanmış olsa da ve bizler bu konuda tecrübe sahibi olsak da, oraya çıkıp yarışmaya başlayana dek Dakar’ın ne getireceğini asla bilemiyorsun,” diyor eski Dakar şampiyonlarından Toby Price.

40. kez düzenlenecek dünyanın
en zor yarışı Dakar Rallisi’nin 2018
edisyonuna sayılı günler kaldı. Ralli
öncesinde her yıl olduğu gibi en çok
beklenen şey yeni araç tanıtımları
idi. Hangi takımın hangi yeni aracıyla
yarışa katılacağı her zaman merak konusu olmuştur. Bu sene ilk
açılışlardan birini KTM yaptı.Daha
önce de Dakar’da zaferler elde
eden bir ekiple yola çıkan KTM yine
gözünü zirveye dikmiş durumda.
Yeni motosikletleri KTM 450’nin
tanıtımını ise Fas çöllerinde son Dakar şampiyonu Sam Sunderland ile
yaptılar ve şimdiden diğer ekiplere
“biz hazırız” mesajı verdiler. Bakalım
dünyanın en zorlu yarışında düzenli
başarılar elde eden KTM, 2018’de
de hedeflediği zafere ulaşabilecek
mi?
Team Peugeot Total ekiplerinde
2018 sezonu için herhangi bir
değişiklik yapılmadı. Ancak performansı en üst düzeye çıkarmak
için yarış otomobilinde bazı önemli
değişiklikler gerçekleştirildi ve adı
Peugeot 3008DKR Maxi olarak
değiştirildi. “2017 Avrupa’da Yılın
Otomobili” ödülünü kazanan standart Peugeot 3008 SUV ile aynı teknik
mimariyi kullanan aracın teknik mimarisinde herhangi bir değişiklik
yapılmadı: 3,0 litre hacimli çift turbo
motor yine gücünü iki tekerleğe aktarıyor. Sürüş stabilitesini arttırmak
için iz genişliğinin her iki tarafta 10
santimetre genişletilmesi en belirgin
değişiklik olarak öne çıkıyor. Bunun
dışında süspansiyon sisteminde yol
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performansını arttırmak üzere bir dizi
detay iyileştirme yapıldı. Peugeot
Sport mühendis ve mekanikerleri
sürücülere zorlu görev için mümkün
olan en güvenilir otomobili sağlamak
için çok çalıştı. Dört ekibin her biri
de, yeni Peugeot 3008DKR Maxi’yi
Fas, Portekiz ve Fransa organizasyonlarında 18.000 kilometrenin
üzerinde kapsamlı olarak test ettiler.
Regülasyonlarda yapılan değişiklikler Team Peugeot Total’in araçta
küçük bazı değişiklikler yapmasını
gerektirdi. Peugeot’ya daha fazla
ağırlık eklenirken, rakipler çok daha
fazla kilo eklemesi yaparak başka
alanlarda daha fazla mağduriyet
yaşadılar. Ancak her Dakar yarışında
olduğu gibi, en büyük zorluk yarışın
kendisi. Peugeot ekipleri motosiklet
ve otomobil olmak üzere 19 Dakar
zaferinin yanı sıra 148 etap zaferiyle
tüm zamanların en başarılı Dakar
katılımcısı olarak öne çıkıyor. Her ne
kadar ilki 30 yıl önce 1987’de Peugeot 205T16 Grand Raid ile olmak
üzere toplam altı zafer ile son derece
başarılı bir geçmişe sahip olsa da,
Peugeot etkinliğin 40. yıldönümünü
ve Dakar’ın Güney Amerika’daki 10.
yıldönümü olan 2018 Dakar öncesinde mütevazı davranarak umutlarını koruyor.
Kazandıktan sonra yapması en zor
şey, bunu tekrar etmektir.”
Stéphane PETERHANSEL,
Team Peugeot Total pilotu
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Motor sporları

Akzirve Challenge
Heyecanı Final
MotorSport
Etabıyla Son Buldu

Büyük bir ilgi ve heyecanla takip edilen
İstanbul Off Road Şampiyonası’nın final
etabı 17 Aralık’ta STRADA Bahçeşehir
proje arazisinde gerçekleşti. Toplamda
3 etapta tamamlanan Akzirve Challenge
yarışlarının kazananı Erkan Birinci oldu.
Akzirve Gayrimenkul ve İSOFF (İstanbul
Off Road Kulübü) iş birliği ile 3 etapta planlanan Akzirve Challenge heyecanının son
ayağı 17 Aralık Pazar günü yoğun yağmura rağmen büyük bir ilgi ve kıyasıya geçen
bir final etabıyla gerçekleşti. Bu final yarışı
sonunda yarışçıların sezon içi topladıkları
puanlarla 2017 Genel Klasman dereceleri de belirlendi. Final etabı 20 pilot ve 20
hakemin katılımıyla, yine Akzirve Gayrimenkul’ün bölgesine değer katan Strada
proje alanında yapıldı. Zamana karşı ve
rekabetle gerçekleşen yarış sonunda hem
turu hem de şampiyonayı en iyi derece ile
bitiren Erkan Birinci, birincilik kürsüsünde
yer aldı.
Akzirve Challenge’ın ikinci etabı sonunda birincilik kürsüsünde Ali Doğaner,
2.’lik kürsüsünde Ali Saim Tekin, 3.’lük
kürsüsünde ise Devrim Öztürk yer almıştı.
Akzirve’nin Bahçeşehir’de inşaatı devam eden projesi Strada’nın arazisinde
gerçekleştirilen yarış için aynı noktadan
başlayıp birbirini köprü ve tünel geçişleri
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ile kesen ikili bir parkur sistemi özel olarak
hazırlanmıştı. Akzirve daha önce, 17 Temmuz’da Strada’dan startı verilen, deneyimli
rallici Bora Köktener ve Ertuğrul Karali’nin
liderliğinde 15 günde 10 Balkan Ülkesi’ni
kapsayan ve bölgede ses getiren Tour of
Balkan’a da sponsor olmuştu.
Akzirve Gayrimenkul Hakkında:
Temelleri 1992 yılında, şirket CEO’su İbrahim Maasfeh tarafından atılmış olan Akzirve Gayrimenkul, inşaat projelerinin yanı
sıra mermercilik, madencilik, lojistik ve
inşaat malzemeleri alanlarında da faaliyet
göstermektedir.
Bahçeşehir’de inşaatı devam eden ve
Zeytinburnu’nda 2018’de başlayacak
gayrimenkul projeleri ile binlerce aileye
yaşam alanı sunacak olan Akzirve’nin, bu
iki projesinin toplam değeri 1 milyar dolar
üzerindedir.
İSOFF – İstanbul Off Road Kulübü
Hakkında:
İSOFF, 1993 yılında kurulmuş Türkiye’nin
ilk off-road kulübüdür.
Kuruluşundan bu yana yüzlerce Ulusal 4x4
yarış, Mahalli 4x4 yarışlar, BAJA Yarışları,
Trophy’ler, Rally Raid türü yarışlar, Challenge adı altında dünyada ilk kez tasarlanan Formula tarzı 4x4 yarışlar organize
etmiştir. Sadece yarış değil doğa ile iç içe
kamp ve geziler düzenlemektedir.
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TURKCELL DERGİLİK ARALIK AYI TEKİL DERGİ İNDİRME RAPORU:

18.757
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