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“AUTOMOBILE MAGAZINE” tüm hakları
Possible - Umut Özgür Sunay firmasına aittir. Basın 
kanunu gereğince aylık süreli ve ulusal yayındır. 
Dergimizin içeriğinde kulllanılan ilanların sorumluluğu 
ilanı gönderen firmaya ya da ajansına yazılardaki 
görüşler ise yazarların ve haber ajanslarının kendi 
sorumluluğunda olup Possible - Umut Özgür Sunay’ 
tarafımızca sorumluluk kabul edilmez. Dergimizin 
içeriğinde yer alan yazı ve fotoğrafların alıntı yapılması 
tarafımızca yasaklanmıştır.

MAYIS sayımızdan merhaba,

Yeni sayımız toplam 70 sayfa. Yetmiş sayfada bol bol haber var. 
Mitsubishi Eclipse Cross modelinin ise yeni basın lansmanı olduğu 
için Kapak Konusu olarak yer vererek, siz değerli okurlarımızı daha 
fazla bilgilendirelim istedik. Dijital E-dergimiz bu arada iyi gidiyor. 
Dergilik platformunda ki okunmalarından memnunuz. Aylık 20.000 
bazen 22.500 gibi tekil okunurluk olduğunu gördük. En düşük ayda 
15.000 gibi bir tekil indirme var. Tabii  buna sitemizde ki online 
okunurluk oranıda eklendiğinde ortalama aylık 35.000 civarında 
bu sefer 50.000 tekil okunurluk tirajına yine ulaştık. Otomotiv sek-
törü markası ve dergi olarak Türkiye’de bu şekilde bir yere sahip 
olmamız yıllardır çabalarımızın neticesi olmalı. Diye düşünüyorum, 
fakat işimizi iyi bir şekilde yapıyor olmamız da büyük ihtimalle et-
kisi vardır. Kaldı ki şu an işini iyi yapan bu anlamda rekabeti olan 
bir sektörün içerisinde yer almaya çalıştık. Size biraz web sitemizin 
düşük olan Alexa verilerinden de bahsetmek istiyorum. Bu veriler 
reklam verenler olsun, sitemizi takip eden kitleler olsun önem arz 
ediyor. Sitemizin Alexa verileri şu an için bozuk. Bunu biz bozmuş 
olabiliriz, ya da bir başkası da istemeyerek bozmuş olabilir. Bun-
dan emin değiliz. Aslında şu an otomotiv sitemiz dışında kalan 
tüm sitelerimizin alexa verileri maalesef bozuk. Bu sizi yanıltmas-
ın, şüpheye düşürmesin. Alexa’da global olarak 1 milyonun altında 
olan sitelerimiz hızlıca bir düşüş yaşadı. Son zamanlar da sunucu 
ve site alt yapısı değişiklikleri yaptık. İngiltere, Türkiye ve son olarak 
Almanya gibi serverlarımız üzerinden yayın yapmaya başladık. Al-
exa.com  bizi takip edemedi. Bir baş dönmesi oldu. Bizim işimiz 
tamdır. Sitemizde performans ve herhangi bir izleyici kitlesi kaybı 
yaşanmamıştır. Aksine artışlar oldu. Son olarak bu konu hakkında 
düşünenleriniz var ise bilgi vermek istedim. 

Haziran sayımızda tekrardan görüşmek dileklerimle,

Saygılarımla,

Umut Özgür Sunay | Genel Yayın Yönetmeni 

http://possible.press
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MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
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İBB'NİN SÜRÜCÜSÜZ VE ELEKTRİKLİ 
ARACI TANITILDI

SUBARU, OTOMOBİL 
ÜRETİMİNDEKİ 60’INCI 
YILINI KUTLUYOR 

Adapazarı’nda
 Muhteşem Sezon Açılışı

Türkiye’de “Yılın Otomobil Fotoğrafı” belli oldu 
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Türkiye ekonomisine sağladığı yüksek katma değer ve istihdamla 
ülkemizin lokomotif sektörü konumunda bulunan otomotiv sanayii, 
ilk çeyrekte üretim ve iç pazarda başarılı performansını sürdürürken 
ihracatta tarihi bir rekora imza attı. Otomotiv Sanayii Derneği’nin 
(OSD) 2018 yılı Ocak-Mart ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, oto-
motiv ihracatı tarihinde ilk kez Mart ayında 3 milyar dolar sınırını aştı 
ve 3,198 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İlk 3 aylık dönemde 
toplam üretim 425 bin 183 adetle seviyesini korurken, otomobil 
üretimi 285 bin 168 adetle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
5 azalma kaydetti. Bu dönemde ticari araç üretimi, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 13 artışla 140 bin 15 adet seviyesinde 
gerçekleşti ve toplam üretimin dengelenmesinde oldukça önemli 
bir rol oynadı. 

Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün 
çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı Oc-
ak-Mart dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini 
açıkladı. Geçtiğimiz yılı tarihi rekorlarla geride bırakan otomotiv 
sanayii bu yılın ilk çeyreğinde önemli bir başarıya daha imza attı. 
OSD’nin açıkladığı verilere göre, otomotiv ihracatı tarihinde ilk kez 
Mart ayında 3 milyar dolar sınırını aştı ve 3,198 milyar dolar se-
viyesinde gerçekleşti. Bu başarı ile otomotiv sanayii, Mart ayında 
ülkemiz ihracatının yüzde 21’ini, yılın ilk üç ayında ise yüzde 20’sini 
tek başına gerçekleştirdi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde, toplam 
otomotiv ihracatı ise dolar bazında yüzde 18 oranında artış göster-
di ve 8,376 milyar dolar seviyesine ulaştı.

İlk üç ayda 425 bini aşkın üretim!

OSD’nin açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık dönemde toplam üre-
tim 425 bin 183 adetle seviyesini korurken, otomobil üretimi 285 
bin 168 adetle geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 5 azalma 
kaydetti. Bu dönemde ticari araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 13 artış göstererek 140 bin adet seviyesinde gerçekleşti 
ve toplam üretimin dengelenmesinde oldukça önemli bir rol oynadı. 
Ocak- Martdöneminde toplam otomotiv pazarı yüzde 2 oranında 
artarak 163 bin adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı 
yüzde 5 oranında arttı ve 122 bin adete ulaştı. Aynı dönemde ağır 
ticari araç pazarı yüzde 30 oranında artış gösterirken, hafif ticari 
araç pazarı ise yüzde 10 daralma kaydetti. Ancak son 3 yılda hafif 
ticari araç pazarıyüzde 22, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 55 da-
raldı.

“Ticari araç performansı otomobil kaynaklı azalmayı 
karşıladı”

Ocak-Mart dönemine ilişkin sonuçlar üzerinden değerlendirmele-
rde bulunan OSD Başkanı Haydar Yenigün, “Yılın ilk çeyreğinde 
ticari araçlardaki üretim ve ihracat performansı otomotiv sanay-
iimizi taşıyan en önemli etken oldu. Ticari araç ihracatındaki yüzde 
9’luk artış, tıpkı üretimde olduğu gibi otomobil kaynaklı azalmayı 
da büyük ölçüde karşıladı. Mart ayında otomotiv ihracatının tari-
himizde ilk kez 3 milyar doları aşması ise yılın ilk çeyreğindeki en 
önemli gelişmeler arasında yer aldı. Otomotiv sanayiimiz yılın ilk üç 
ayında ülke ihracatının yüzde 20’sini tek başına gerçekleştirmesi-
yle başarısını bir kez daha pekiştirdi” dedi.OSD Başkanı Haydar 
Yenigün, ticari araç pazarında 2015 yılından bu yana yaşanan da-
ralmaya da dikkatleri çekerek,“İç pazarda ticari araçlar ulaşması 
gereken noktanın oldukça uzağında seyrediyor. Bu nedenle özel-
likle ağır ticari araç pazarının canlandırılması için acil tedbirler alın-
ması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Otomotiv İhracatında Tarihi Rekor!

Yetkili servisler yarıştı kazanan Audi 
kullanıcıları oldu! 
AUDI AG’nin dünya çapında yetkili servisleri arasında 
gerçekleştirdiği “Twin Cup Dünya Finali”nde Türkiye’yi temsil 
edecek takım belli oldu. Bu yıl Türkiye genelindeki 18 Doğuş 
Otomotiv-Audi Yetkili Servisi’nden toplam 108 teknisyen ve 
servis danışmanı dünya finallerine katılmak için yarıştığı Audi 
Twin Cup Türkiye’de, Doğuş Oto Çankaya Takımı şampiyon 
olurken, İzmir Yetkili Servisi Eröz ikinciliği, Gaziantep Yetkili 
Servisi Acarsan da üçüncülüğü elde etti. 

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik 
sektörü lideri Brisa, ticari araç lastikleri segmentinde 
güçlü büyüme için atılımlarını hızlandırdığını duyurdu. 
Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, şirketin 

Profleet hizmetlerindeki yenilikler, yoğun saha çalışmaları, 
verimlilik ve performans odaklı ürün ve hizmetleri ile liderliği 
pekiştirme hedefi paylaşıldı. Gelecek 5 yılda %12 büyüme-
si öngörülen Türkiye ağır ticari lastik pazarında, Brisa, her 
3 lastikten 1’i için tercih ediliyor. Brisa’nın 2018’de ürün ve 
hizmetleriyle yeni başarılara imza atmaya hazırlandığını ifade 
eden Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel; “2017’de 
dünya ağır ticari araç pazarı toplam araç pazarının 5 katı 
büyüdü ve 4 milyon adede ulaştı. Türkiye ağır ticari araç parkı 
ise son 10 yılda %15 büyüdü. Ülkemiz 1 milyon 61 bin adet 
ile Avrupa’nın en büyük ağır ticari araç parkına ev sahipliği 
yapıyor. Türkiye’de ağır ticari araç üretimi ise 2017’de %19,2 
artış göstererek 31 bin adet olarak gerçekleşti. Sektörün, 
yeni karayolu, inşaat ve altyapı projelerinin de etkisiyle 2021 
yılına dek istikrarlı bir şekilde büyümesi bekleniyor. Ticari 
araç performansındaki bu gelişmelere paralel olarak ticari 
lastikler pazarında da yüksek potansiyel devam ediyor. Son 
5 yılda, dünya lastik pazarında toplam büyüme %13 olurken, 
ağır ticari araç lastiklerinde büyüme %18 olarak gerçekleşti. 
Türkiye de küresel arenadaki büyüme trendinin en yoğun 
gözlendiği ülkelerden biri. 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla 
%3 büyüyen ve 2,3 milyon adede ulaşan ticari araç lastik 
pazarının 2022 yılında %12 artışla 2,6 milyon adede yükse-
leceği öngörülüyor. “Pazardaki bu potansiyeli en iyi şekilde 
değerlendirmek üzere Brisa olarak 2018’de çalışmalarımızı 
hizmet çeşitliliğimiz, yoğun saha aktivitelerimiz ve dijitalleşen 
yeni hizmetlerimizle bir adım öteye taşıyoruz. İşinin uzmanı 

Profleet Danışmanlarımız ile sahadaki gücümüzü ve farkımızı 
ortaya koyuyoruz. Profleet Danışmanları, her yıl, dünyanın 
etrafını 100 kez dolaşmakla eşdeğer olan 3,5 milyon km yol 
kat ederek filo müşterilerine sahada bire bir hizmet veriyor. 
Diğer yandan sahadaki varlığımızla güçlendirdiğimiz yenilikçi 
hizmetlerimizle yüksek bir katma değer sağlıyoruz. Bugün 
Türkiye’deki tüm filolara hizmet çözümlerimizi sunduğumuz-
da, yılda 13,7 milyar TL değerinde tasarruf sağlama gücüne 
sahibiz. Brisa bu hizmetleri ile dünya çapında da pek çok 
büyük ölçekli projede iş ortağı olarak tercih ediliyor. Şirke-
timiz son olarak Etiyopya’da 300 km uzunluğundaki mega 
demir yolu projesinde filo yönetimi çözümleri ile yer alıyor. 
Potansiyelimizin ve gücümüzün bilincinde olarak yeni nesil 
ürünlerimiz ve hizmetlerimizle, filo müşteri ağımızı daha da 
genişleterek liderliğimizi pekiştirmeye kararlıyız” dedi. Profleet 
ile pazardaki ticari araç lastiklerinin %23’üne ölçüm yaptı, 
2,3 milyon lastiğe dokundu… Brisa, filo yönetim çözümleri 
Profleet hizmetleri kapsamında şimdiye dek pazardaki tüm 
ticari lastiklerin %23’üne ölçüm yaptı ve toplamda 2,3 milyon 
lastiğe dokundu. 2017 yılında müşterilerine 4000’den fazla 
saha çalışması ve lastik ölçüm hizmeti veren Brisa, sahanın 
uzmanı Profleet Danışmanları’na da 17 farklı eğitim ve 32 
farklı program ile 3.608 adamxsaat eğitim verdi. Aynı za-
manda 2017 yılında Brisa, sektörde bir ilk olarak sunduğu ve 
ağır ticari araçlara yönelik tek noktada hızlı bakım ve servis 
sunan Propratik zinciri altında İstanbul’da 2 yeni mağaza 
açtı. Böylece ülke çapında 6 ilde, 8 mağaza ile hizmet veren 
Propratik, ağır ticari araçlar için tüm lastik, akü, yedek parça 
ve aksesuarların satış-servis ihtiyaçlarını yenilikçi çözümleriyle 
karşılıyor.
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Porsche'den tarihi başarı

P
orsche ‘nin global satışları 2018 yılının ilk 
çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 6 arttı. 
Bu dönemde 63 bin 500 adet otomobil 
satışı gerçekleştiren Porsche tarihindeki en 
başarılı ilk çeyreğini geçirdi. Porsche’nin bu 
başarısında 2017 yılında piyasaya sürülen 

Panamera’nın yüzde 200 oranında artan satışı etkili oldu.

Porsche yıla başarılı bir başlangıç yaptı. 2018 yılının ilk 
çeyreğinde Porsche AG dünya çapında yaklaşık 63 bin 
500 adet otomobil satışı gerçekleştirdi ve satışlarını bir 
önceki yıla göre yüzde 6 oranında artırdı. Bu, satış rakamı 
spor otomobil üreticisinin tarihindeki en başarılı ilk çeyreği 
temsil ediyor. ABD, Avrupa ve şirketin ana pazarı olan 
Almanya’da Panamera ve 911 model serileri büyüme-
deki ana etkenler oldu. Toplam büyümenin en yüksek 
olduğu yer satışların yüzde 10 artarak yaklaşık 14 bin 
araca ulaştığı ABD pazarı oldu. Model özelinde 2017’de 
piyasaya sürülen Panamera yaklaşık yüzde 200 oranında 
bir artışla yüzde bazında en yüksek büyümeyi gösterdi. 
Özellikle hibrit segment son derece olumlu bir gelişme 
kaydetti: Avrupa’da ilk çeyrek boyunca satılan Panamera 
modellerinin yüzde 60’ından fazlasını hibrit versiyonlar 
oluşturdu. 

Ayrıcalıklı olmak salt büyümeden daha önemli
Porsche AG Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Detlev von Platen, sonuçları şöyle değer-
lendirdi: “Bu güçlü başlangıçtan son derece memnunuz. 

2018 boyunca geçen yıl ulaştığımız yüksek seviyeyi 
istikrarlı hale getireceğimizi ümit ediyoruz. Porsche mar-
kası için ayrıcalıklı olmak salt büyümeden daha önemli. 
Ayrıcalıklı spor otomobillerin geliştirilmesi, üretimi ve satışı 
haricinde Porsche elektrifikasyon, dijitalleşme ve bağla-
nabilirlik konularının da üzerine gitgide daha çok eğiliyor. 
Bu yıl da yine dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimiz 
ve hayranlarımızı heyecanlandırmak için tasarlanmış yeni 
ürünler ve hizmetler sunuyor olacağız. Hibrit modeller-
imizin başarısı, bize Porsche markasına özgü değerleri 
bu yeni motor teknolojisine başarıyla uygulayabildiğimizi 
gösterdi.”

En büyük pazar Çin
2018’in ilk çeyreğinde Çin yine Porsche için en büyük 
pazar oldu. 18 bin 600’den fazla otomobilin satıldığı Çin 
pazarı, bu sayede geçen yılın sonucunu yüzde 3 oranın-
da aştı. Avrupa’da 20 bin 600’den fazla otomobil satan 
Porsche, bu pazarda yüzde 8 oranında bir artış kaydetti. 
Almanya’da satışlarda büyüme kaydedilen ülkeler arasın-
da yerini aldı: Porsche ana pazarında 7 bin 700’den fazla 
otomobil satarak, yüzde 8 oranında bir büyümeye imza 
attı.
Porsche’nin en başarılı modeli, dünya çapında 23 binin 
üzerinde satılan sportif SUV Macan oldu. 911 serisi de 
otomobil severleri kendine hayran bırakmayı sürdürdü. 
Yılın başında Porsche müşterilerine 9 bin 600’den fazla 
911 teslim ederek, bu model serisinde yüzde 35 oranında 
büyüme kaydetti.

Renault ve Dacia araç sa-
hipleri, otomobillerini bahar 
aylarına fırsatlarla hazırlıyor. 12 
Mayıs tarihine* kadar yetkili 
servislerde geçerli olan Bahar 
Tazeliği Servis Kampanyası 
kapsamında, tüm Renault ve 
Dacia modellerinde fren, kayış, 
klima, park sensörü ve aydın-
latma fix paketleri yüzde 20 
avantajlı fiyatlarla yer alıyor.

Ayrıca müşteriler, Motrio’nun 
belirli lastiklerinde geçerli olan 
‘’4 al 3 öde’’ kampanyasından 
faydalanma hakkına sahip. 

Renault ve Dacia’dan Bahar Tazeliği Servis Kampanyası 

Premium ve prestij segment lastikler 
orijinal ekipman dünya lideri olan 
Pirelli’nin Türkiye operasyonu Pirelli 
Otomobil Lastikleri A.Ş. Türkiye’deki 
ikinci nesil bayileri için “Young Stars” 
(Genç Yıldızlar) Projesi’ni hayata geçir-
di. Geçtiğimiz aralık ayında Barkef 
Kuruç bayisinin 50. yılını kutlayan 
Pirelli, Türkiye pazarı için özel geliştir-
ilen Young Stars Projesi ile önde gelen 
bayilerinin genç nesilleri ile prestij ve 
premium stratejisini geleceğe taşımayı 
hedefliyor. Pirelli Türkiye’nin hayata 
geçirdiği Young Stars Projesi’nde Tür-
kiye’nin çeşitli yerlerinden yaşları 23 ile 
34 arası değişen 12 yeni jenerasyon 
Pirelli bayisi yer alıyor. Proje kapsamın-
daki bayiler Ankara, Antalya, Batman, 
Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Mersin 
şehirlerinde yer alıyor. Young Stars 
Projesi kapsamında, Pirelli birçok 
etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Bunlar-
dan ilkinde, 12 yeni jenerasyon Pirelli 
Bayisi’nden oluşan ekip, Pirelli yöneti-
cileri eşliğinde İtalya’ya gitti. 3 günden 
oluşan etkinliğin her ilk günü şirketin 
vizyonu, ikinci gün ise teknolojisine, 3 
gün ise vizyon ve teknolojinin pazara 
yansımasına yönelik bayileri bilgilendi-
recek şekilde kurgulandı. 

PIRELLI’DEN 2. NESİL BAYİLERİNE “YOUNG STARS” 
(GENÇ YILDIZLAR) PROJESİ 

RANGE ROVER VELAR
“2018 YILININ EN İYİ TASARIMINA 
SAHİP OTOMOBİLİ” SEÇİLDİ.

Dünyanın birçok ülkesindeki otomotiv gazetecilerinin 

bağlı olduğu “World Car Award” tarafından “Yılın En 

İyi Tasarımına Sahip Otomobili” ödülü bu yıl Range 

Rover Velar’a verildi. 
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Suzuki Baleno’ya Özel Fırsatlar!

S
uzuki’nin dinamik kompakt sınıf temsilcisi Bale-
no, Nisan ayına özelavantajlarla otomobil tut-
kunlarına sesleniyor. 1,2 litrelik 90 HP gücündeki 
ekonomik benzinli motoru, sürekli değişken 
oranlı CVT otomatik şanzıman seçeneği, geniş 

iç mekânı ve bagaj hacmi ile 8 inç boyutundaki dokunmatik 
multimedya ekranıyla yolculukları keyifli hale getiren Suzuki 
Baleno, kampanya kapsamında 15 bin TL’ye kadar 12 ay 
vadeli ve %0 faizli kredi imkânıyla satışa sunuluyor. Üstelik 
dileyenler 40 bin TL’ye kadar 12 aya varan vadeyle %0,85 
faizli kredi seçeneğinden ve Suzuki yetkili satıcılarında 
sunulan çok özel fırsatlardan da faydalanabiliyor.  Suzuki'nin 
dinamik kompakt sınıf temsilcisi Baleno, Nisanayı için özel 
olarak devreye alınan kampanyalarla otomobilseverlere 
sesleniyor. Geniş yaşam alanı, 320 litrelik cömert bagaj 

hacmi, 100 km’de ortalama 4,6 litre yakıt tüketen tutumlu 
1,2 litrelik 90 HP gücündeki DualJet benzinli motoru ve 
sürekli değişken oranlı CVT otomatik şanzıman seçeneği-
yle dikkat çeken Baleno’nun zengin donanım listesi öne 
çıkıyor. Suzuki Baleno’da LED gündüz farları, 16 inç alaşım 
jantları, yokuş kalkış desteği, 6 hava yastığı, ABS, ESP ve 
BAS güvenlik sistemlerinin yanı sıra Techno donanımında 
sunduğu 8 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik mul-
timedya ekranı, Bluetooth bağlantısı, USB ve AUX girişi, 
navigasyon sistemi ve geri görüş kamerasıyla da yolculuk-
ları daha güvenli ve keyifli kılıyor. Nisan ayına özel kampa-
nya kapsamında Suzuki Baleno modelleri, 15 bin TL’ye 
kadar 12 ay vadeli,%0 faizli kredi imkânıyla satın alınabil-
irken, dileyenler 40 bin TL’ye kadar 12 aya varan vadeyle 
%0,85faizli kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.

İstanbul’un kalbinde Off-Road heyecanı  
Turkcell Platinum, Yaban Akademi 
işbirliğiyle müşterilerine sunduğu doğa 
aktivitelerine bir yenisini daha ekleyerek 
off-road heyecanını şehrin göbeğine 
taşıdı. Maslak’ta açılan ve herkesin 
deneyimine açık olan Turkcell Platinum 
Off-Road Park’ta,  Turkcell Platinum 
müşterilerini yüzde 50 indirim, çift 
kişilik off-road eğitim hediyesi gibi çok 
özel ayrıcalıklar bekliyor. Müşterilerine, 
şehrin ve yoğun iş temposunun stresin-
den arınacakları, doğada yakınlarıyla 

birlikte zaman geçirebilecekleri birbirin-
den farklı alternatifler sunan Turkcell 
Platinum, outdoor alanında en çok ilgi 
duyulan alanlarından biri olan off-road 
aktivitesini şehrin kalbine taşıyor. Bu 
amaçla Maslak’ta Yaban Akademi 
işbirliğiyle hayata geçirilen Turkcell Plat-
inum Off-Road Park, yarış severlerin 
kullanımına açıldı.  200 dönümlük araz-
inin üzerine kurulu Off-Road Park’ta, 
yarış pisti ve deneyim alanın yanı sıra 
eğitim alanları da bulunuyor. 

Yenilenen MAN Lion’s Coach: ‘Yolların Aslanı’ ile ‘Zirveye Yüksel’ 
‘Yolların Aslanı’ MAN Lion’s Coach, 
tamamen yenilenen yapısı, ileri 
teknolojisi, üstün nitelikleri, hem şık 
ve hem de efektif tasarımı ile Türkiye 
seyahat sektörünün referans çizgis-
ini zirveye taşıyor, yeni bir mihenk 
noktası oluşturuyor. 
Yeni teknolojilerin, ilk diesel moto-
run kaşifi MAN’ın 250 yılı aşkın bilgi 
birikimi ve engin saha tecrübesi ile 
harmanlanmasıyla tam anlamıyla 
yeniden yaratılan yeni Lion’s Coach, 
kullanıcısına, işletmecisine, yol-
cusuna olduğu gibi trafik güvenliği, 
toplum ve çevre için de benzersiz 
katkılar sağlıyor.

Tamamen yenilenen ve her alanda 
çıtayı en yükseğe taşıyan MAN yeni 
Lion’s Coach’ın Türkiye için üretilen 
özel versiyonu, Antalya’da düzen-
lenen lansman ile ilk kez görücüye 
çıktı. MAN Kamyon ve Otobüs 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay 
Bekiroğlu ile Otobüs Satış Direk-
törü Can Cansu’nun evsahipliğinde 
düzenlenen ve seyahat sektörünün 
önemli temsilcilerini buluşturan 
MAN Lion’s Coach lansmanı, 13-15 
Nisan tarihleri arasında, Antalya’da 
Granada Luxury Belek Otel’de 

gerçekleştirildi. Test sürüşleri ve 
çeşitli aktivitelerin de yer aldığı 
MAN’ın bu büyük buluşmasında, 
13 Nisan Cuma akşamı tamamen 
yenilenen Lion’s Coach lans-
manı, düzenlenen özel bir törenle 
gerçekleştirildi. Hologram teknolo-
jinin kullanılarak görsel ve işitsel bir 
şölene dönüşen lansmanda ilk kez 
görücüye çıkan Lion’s Coach, ben-
zersiz tasarımı ve üstün nitelikleri ile 
büyük beğeni topladı. Seyahat sek-
törünün bu büyük buluşmasında 14 
Nisan Cumartesi gecesi düzenlenen 
geleneksel MAN Gala Yemeği’nde 
ise Türk müziğinin önemli isimlerin-
den Burcu Güneş, renkli repertuarı 
ve muhteşem sahne performansı ile 
misafirlere unutulmaz bir gece yaşat-
tı. Mühendislik ve üretim devi MAN, 
250 yılı aşkın önemli bir tecrübeye ve 
sayısız ileri teknoloji geliştiren önemli 
bir Ar-Ge gücüne sahip olduğuna 
vurgu yapan MAN Kamyon ve Oto-
büs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direk-
törü Can Cansu, “MAN Ailesi olarak 
yapılan tüm geliştirmeler araçların 
kullanıcısına, işletmecisine, yolcusu-
na, güvenliğe, topluma ve çevreye 
katkı, kazanım sağlamak odaklarıyla 
gerçekleştirilmektedir” dedi.
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Uzman Ağır Nakliyat, 
Volvo Trucks ile yollarda

Proje kargo lojistiği, denizyo-
lu ve karayolu nakliyesi ile tran-
sit taşımacılık alanlarında faaliyet 
gösteren Mersin ve İstanbul merke-
zli Uzman Ağır Nakliyat, yeni teslim 
aldığı 540hp gücünde Volvo Trucks 
FH13 6x4 ile filosuna dünya çapın-
daki en güçlü çekicilerden birini kattı. 
Teslimat töreninde firma ortaklarından 
Recep Can, Uzman Ağır Nakliyat adı-
na yaptığı açıklamada Volvo Trucks 
çekicilerin sağladığı yakıt tasarrufu, 
sürüş kolaylığı ve etkin çekiş gücü 
sayesinde kârlılıklarını arttıracaklarını 
belirtti ve şöyle devam etti: “Volvo 
Trucks FH13 6x4 çekiciyi ağır na-
kliyatta beklediğimiz performansı 
ve yakıt tasarrufunu sağlayacağını 
bildiğimiz için tercih ettik. Böylece 
müşterilerimize daha iyi hizmet su-
nabileceğiz. Temsa İş Makinaları’na 
bizi Volvo Trucks kalitesiyle buluştur-
duğu için teşekkür ederiz.” Temsa İş 
Makinaları adına teslimat töreninde 
yer alan bölge satış yöneticisi Umut 
Şahin ise “Uzman Ağır Nakliyat gibi 
bilinçli müşteriler ile çalışmak bizi 
her zaman mutlu ediyor. Kendileri ile 
uzun soluklu bir iş birliğine imza ata-
cağımıza inanıyoruz.” dedi.

Gökdenizler Otomotiv, lojistik faaliyetleri için 4 adet Vol-
vo Trucks FH500 çekiciyi filosuna kattı. Bu yeni alımlar 
ile birlikte firma filosundaki toplam Volvo Trucks çeki-
ci sayısı 30’a yükseldi. Teslimat törenine Gökdenizler 
Group adına Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gökden-
iz, Volvo Trucks adına ise Temsa İş Makinaları Genel 
Müdürü Eşref Zeka katıldı.  Lojistik ve otomotiv başta 
olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Mersin 
merkezli Gökdenizler Group, uluslararası kara, deniz 
ve havayolu taşımacılığının yanı sıra Volvo Trucks Yetkili 
Bayii ve Teknik Servisi olarak da hizmet veriyor. 

İBB'NİN SÜRÜCÜSÜZ VE ELEKTRİKLİ 
ARACI TANITILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen“World Cities Congress 
Istanbul 2018”de (Dünya Akıllı Şehirler Kon-
gresi 2018)' İETT'nin geliştirdiği sürücüsüz 
elektrikli otonom aracının tanıtımını İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal 
yaptı. Tanıtım Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, Eski İspanya Başbakanı Jose Luis 
Rodriguez Zapatero, İstanbul Valisi Vasip Şa-
hin de katıldı. Yenikapı'daki Avrasya Sanat ve 
Gösteri Merkezi'nde İBB’nin 2023 vizyonuyla 
İETT tarafından geliştirilen sürücüsüz elek-
trikli otonom aracının tanıtımı yapıldı. Pro-
tokol üyeleri aracın kurdelesini birlikte kesti. 
Üretilen araç hakkında bilgi veren Başkan 
Uysal, İETT Genel Müdürlüğü'nün geçmişte 
Beyoğlu nostaljik tramvayı içerisinde kul-
lanılan araçlardan birisini elektrikli araç haline 
dönüştürdüğünü söyledi. Başkan Uysal şöyle 
devam etti: “Elektrikli araç dediğimizde sa-
dece binek araçlar akla gelmemeli. Toplu 
taşıma araçları da elektrik araçlar konusun-
da önemli bir yere sahip olmalı. Toplu taşıma 
araçları her şehrin vazgeçilmez araçlarından. 
Muhakkak metro bu konuda bir çözüm ola-
bilir ancak her halükarda şehirlerde toplu 
taşıma aracı olacaksa bu konuda İETT Genel 
Müdürlüğümüz toplu taşıma araçlarını elek-
trikli hale dönüştürmesi adına önemli bir adım. 
Amacımız üniversite, özel sektör ve kamunun 
iş birliğini yapıp önümüzdeki dönemde, kısa 
bir sürede İETT’mizin bazı bölümlerinde elek-
trikli, aynı zamanda sürücüsüz araçlarımızın 
faaliyet gösterdiği bir İstanbul'a kavuş-
maktır. Belediye olarak her birimimiz kendi 
bünyesinde yeni çözümler konusunda ciddi 
çalışmalar yürütüyor." Konuşmaların ardından 
protokol üyeleri araca binerek incelemelerde 
bulundu ve açık alanda tur attı.

Opel’den Sarı Şerit Günleri
Opel Sarı Şerit Günleri kampanyası ile 
stoklarla sınırlı 2017 model yılı araçlarında 
cazip fırsatlar sunuyor. Sarı Şerit Günleri’nde 
Corsa, Astra HB ve Mokka X modellerinde 4 
bin 500 TL’ye varan takas desteği bulunuyor.   
Nisan ayı boyunca tüm Opel modellerinde 
30.000 TL, 15 Ay, % 0,49 faiz kredi seçeneği 
mevcut. Opel Crossland X 117 bin 400 TL, 
Mokka X 132 bin 400 TL ve Grandland X ise 
139 bin 900 TL’den başlıyor. Opel Insignia’da 
başlangıç fiyatı 181 bin 500 TL. 1.6 dizel 
otomatik motor-şanzıman kombinasyonu ise 
191 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta. 
Alman otomobil üreticisinin otomobilinin farklı 
görünmesini seven müşterileri için sunduğu 
“Black Edition” donanım seviyesi de Nisan ayı 
itibarı ile showroomlardaki yerini aldı. Corsa, 
Astra HB ve Mokka X modellerinde bulunacak 
bu donanım seviyesinde fiyatlar sırasıyla, 
101 bin 400 TL, 136 bin 150 TL ve 159 bin 
400 TL’den başlıyor. Opel’in perakende satış 
finansmanında müşterilerine sunduğu çözüm 
ortağı Opel Finans Sistemi (OFS) Nisan boyu-
nca 1,40 gibi uygun koşullarda ve rekabetçi 
faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor.
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Mitsubishi Motors’un yepyeni coupe SUV 
modeli Eclipse Cross, Türkiye’de!

Levent Akpulat - Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü

M
itsubishi Motors’un yeni jenerasyon otomobiller-
inin ilki olan yeni coupe SUV modeli Eclipse 
Cross, dikkat çekici tasarımı, gelişmiş ileri 
güvenlik özelliklerine sahip sürüş dinamikleri ve 
sürücünün yoldan gözünü ayırmadan yönete-

bildiği akıllı telefon fonksiyonlarını kullanmasına olanak sağlayan 
Smartphone Link Display Audio sistemi gibi yüksek teknolojili 
donanımı ile dikkat çekiyor. Mitsubishi Motors'un "SUV" seg-
mentinde güçlenerek büyümeyi hedeflediği yeni marka yapılan-
masını ve konumlandırmasını destekleyen Eclipse Cross modeli 
Avrupa’nın ardından Türkiye’de de satışa sunuldu. Dikkat çekici 
tasarımı, benzersiz sürüş dinamikleri ve inovatif detayları ile 
öne çıkan Eclipse Cross, Mitsubishi Motors’un, tamamen bir 
SUV oyuncusu olma yolundaki yeni konumlandırmasının ve 
yeni ürün stratejisinin de önemli bir adımını oluşturuyor. Coupe 
tasarımı, keskin ve maskülen hatlarının yanı sıra, benzersiz bir 
sürüş deneyimi sunan Eclipse Cross, Mitsubishi Motors’un yeni 
dizayn felsefesinin startını verirken, içinde bulunduğu SUV seg-
mentine yenilikçi özellikler getiriyor. Eclipse Cross, markanın 40 
yıllık SUV uzmanlığı, 80 yıllık 4x4 geçmişi ve 30 yıllık All-Wheel-
Control (S-AWC) teknolojisinden güç alıyor. 

Temsa Genel Müdürü Akpulat: “2018’de 4 kat büyümeyi 
hedefliyoruz”
Eclipse Cross’un Türkiye lansmanında Temsa Motorlu Araçlar 
Genel Müdürü Levent Akpulat, Mitsubishi Motors’un 2017’de 
globalde yüzde 10 büyüdüğünü belirterek şunları söyledi; 
“Bu oran ile Renault Nissan Mitsubishi Motors İttifakı’nın 
en yüksek büyüme hamlesini gerçekleştiren Mitsubishi Mo-
tors, önümüzdeki üç yılda satışlarda yüzde 30’un üzerinde 

artış hedefliyor. Eclipse Cross’un Türkiye pazarına girmesi 
bu anlamda önemli. Türkiye olarak biz de gerçekleştirdiğimiz 
Eclipse Cross lansmanı ile yılda 2.000 adet Eclipse Cross satışı 
gerçekleştirerek binek araç kategorisindeki satışlarımızı 4 kat 
artırmayı hedefliyoruz.” 
Eclipse Cross ismini güneş tutulmasından alıyor
Mitsubishi Motors’un Eclipse Cross ile başlattığı yeni ürün 
gamı yolculuğu, yeni otomobil için seçilen isme de yansıtıldı. 
Eclipse Cross, ismini Mitsubishi Motors’un 1989 ve 2012 yılları 
arasında ABD’de satılan ve çok sevilen Eclipse spor otomo-
bilinden alıyor. Güneş tutulması sırasında ortaya çıkan göz 
alıcı parlaklıktan esinlenerek, inovatif bir sürecin sonucunda 
geliştirilen yoğun parlak metalik kırmızı renk araca adını veren 
unsurlardan bir diğeri olarak görülüyor. Eclipse Cross’un 1,5L 
turbo benzinli motoru, 163PS güç üretiyor. 250Nm maksimum 
torka 1800 devir gibi düşük bir devirde ulaşan motor, bu tork 
seviyesini 4500 devire kadar koruyarak çarpıcı bir performans 
sunuyor. Eclips Cross, 6 ileri vitesli manuel veya 8 kademeli 
CVT şanzıman seçenekleri, ayrıca 2WD veya 4WD çekiş kon-
figürasyonlarıyla geliyor. Rijit gövde yapısı ve iyi kalibre edilmiş 
süspansiyon sistemi, yol tutuşunu güçlendiriyor.

5 farklı donanım seviyesinde satışa sunulan Yeni Mitsubishi 
Eclipse Cross’un tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları;

Eclipse Cross 2WD Invite MT 131.900 TL
Eclipse Cross 2WD Intense CVT 167.500 TL
Eclipse Cross 4WD Intense CVT 175.500 TL
Eclipse Cross 4WD Intense Plus CVT 187.900 TL
Eclipse Cross 4WD Instyle CVT 199.900 TL olarak açıklandı.

Yeni alçak tabanlı Isuzu Novociti Life, şehirlerin çözüm ortağı olacak 
Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, 
İzmir’de düzenlenen Busworld 2018 Fuarı’nda yeni 
alçak tabanlı midibüsü Novociti Life’nin Türkiye 
lansmanını gerçekleştirdi. Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge 
merkezinde, Türk mühendisler tarafından geliştir-
ilen Isuzu Novociti Life, dinamik tasarımı, arkaya 
konumlandırılan motoru, alçak tabanı ve teknolojik 
özellikleriyle ön plana çıkıyor. Türkiye’nin midibüs 
ihracat şampiyonu Anadolu Isuzu, yeni Novociti 
Life’yi de Anadolu Isuzu fabrikasında, Türk işçilerin 
emeğiyle üretip, dünyaya ihraç etmeye hazırlanıyor.

Yeni Novociti Life’nin Busworld Fuarı’nda-
ki basın lansmanında bir konuşma yapan 
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul 
Arıkan; “Türkiye’nin midibüs segmentinde 
en fazla araç satan markası Anadolu Isu-
zu. İhracatta da 14 yıldır en fazla midibüsü 
biz satıyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz tüm 
otobüs ve midibüslerimiz, başta Avrupa 
olmak üzere birçok ülkede beğeniyle 
kullanılıyor. İnanıyoruz ki alçak tabanlı ve 
düşük işletim maliyetlerine sahip Yeni Isu-
zu Novociti Life de hem yurt içinde hem 
de yurt dışında yoğun ilgi görecek. Bu 
vesileyle İlk olarak 80 adet Novociti Life 
aracımızı Nisan ayı itibariyle Bingöl halkının 
kullanımına sunmaya başladığımızı da 
buradan müjdelemek istiyorum.” dedi.
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SUBARU, OTOMOBİL ÜRETİMİNDEKİ 60’INCI YILINI KUTLUYOR 

Otomobil üretimindeki 60’ıncı 
yılını kutlayan Subaru, ku-
rulduğu günden bu yana 
yollardaki en güvenli ve en 
yetenekli otomobilleri yarat-
maya devam ediyor.

Subaru markasının temell-
eri 1930’lu yıllarda uçak 
üretimiyle atıldı. Şirketin 
uçak üretiminden elde 
ettiği mühendislik birikimi ve 
mükemmeliyetçiliği, otomobil 
üretimindeki başarısına büyük 
katkı sağladı. 1958 yılının Mart 
ayında markanın ilk otomobili 
olan Subaru 360 piyasaya 

sunuldu. Farklı formu ned-
eniyle Ladybird (Uğurböceği) 
olarak anılan Subaru 360, 
Japonya'nın otomobil endüs-
trisi tarihinde bir kilometre taşı 
haline geldi.

Takvimler 1966 yılını göster-
diğinde markanın ilk Boxer 
motorlu modeli Subaru 1000 
tanıtıldı. Mükemmel denge ve 
düşük ağırlık merkezi sunan 
yatay yerleşimli Boxer mo-
tor sayesinde Subaru 1000, 
sürüş tutkunları tarafından 
çok sevilen bir model oldu. 

Subaru tarihinin bir diğer 
önemli otomobili ise 1972 
yılının Eylül ayında tanıtılan 
Subaru Leone 4WD Station 
Wagon oldu. Leone 4WD 
Station Wagon’un üretimine 
kadar dört tekerlekten çekiş 
(4WD) sisteminin kullanımı 
sadece arazi tipi off-road 
araçlarla sınırlıydı. Ancak 
Subaru mühendisleri dört 
tekerlekten çekiş (4WD) 
sistemini bir otomobile 
aktarmayı başardı. Leone 
4WD Station Wagon kayak 
ve balık tutma gibi açık hava 
sporlarının popülerliğinin 

artması sayesinde müşteri 
kitlesini sürekli genişletti ve 
Subaru’nun “Simetrik Sürek-
li Dört Çeker Sistemi”nin 
kökenini oluşturdu. Subaru, 
markanın DNA’sını oluşturan 
Boxer Motor’dan 52 yıldır, 
Simetrik Sürekli Dört Çeker 
Sistemi’nden de 46 yıldır 
vazgeçmiyor. 70’ler ve 80’ler 
ise Subaru’nun model yelpaz-
esinin çeşitlendiği bir dönem 
olarak dikkat çekiyor. Rex, 
Brat, Domingo, Alcyone gibi 
modellerin dışında markanın 
ikonik modelleri Justy ve Leg-
acy bu dönemde yollara çıktı.

Marka, 1989'da piyasaya sunulan Subaru Legacy 
ile ilk kez 2.0 litre motora sahip bir otomobili pazara 
sunmuş oldu.

90’lar Subaru için bir dönüm noktasıydı. 
Efsanevi Impreza modelinin tanıtımı ve 
Dünya Ralli Şampiyonası’nda elde edilen 
başarılar bu dönüm noktasının en önem-
li unsurları arasında yer aldı. Impreza, 
Dünya Ralli Şampiyonası’nda elde ettiği 
şampiyonluklar ve etaplarda geçirdiği 
gelişimler sayesinde sürüş meraklılarının 
kalplerini ve zihinlerini ele geçirmeyi 
başardı.

1993 yılının sonlarında Outback modeli, geniş iç mekân 
kapasitesi, sportif ve güvenli sürüş özellikleriyle lanse edildi. 
Özel bir ön görünüm ve tampon, büyük sis lambaları, büyük 
çaplı dört mevsim lastikler, çift tonlu gövde rengi ve büyük 
boy yan koruyucularla ön plana çıkan Outback, ayrıcalıklı 
ve sağlam görünümlü premium dış tasarımıyla dikkatleri 
üzerine çekmeyi başardı.
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 TürkTraktör’ün Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı  
Ergun Özdamar oldu...
Türkiye traktör pazarının lider üreticisi TürkTraktör’ün Tedarik Zinciri Genel 
Müdür Yardımcılığı görevine uzun yıllardır Koç Grubu şirketlerinde farklı görev-
lerde bulunan Ergun Özdamar atandı. TürkTraktör Tedarik Zinciri Genel Müdür 
Yardımcılığı görevine gelen Ergun Özdamar, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi 
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde tamamladı. 

İş hayatına 1991 yılında Uygulama ve Sistem Destek Uzmanı olarak Koç 
Sistem’de başlayan Özdamar, 1995 yılında transfer olduğu Tofaş’ta 12 yıl 
boyunca sırasıyla Elektronik Mühendisi, Sunucu ve Ağ Yönetim Personeli, Bilgi 
Güvenliği ve Sistem Yönetim Mühendisi olarak farklı pozisyonlarda çalışmalar 
yaptı. Ergün Özdamar 2007 yılında Koç Holding’de Bilgi Teknolojileri Denetim 
Grup Yöneticisi olarak yer aldı ve bu görevini2010 yılına kadar sürdürdü. 

TürkTraktör çatısı altındaki görevine 2010 yılında Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak 
başlayan Ergun Özdamar, 2016 yılı ortasında devreye alınan ve şirketin tedar-
ikçiden müşteriye kadar uzanan uçtan uca tüm süreçlerini adresleyerek üretim 
başta olmak üzere tedarik zincirinden satış sonrasına kadar kullanılan ayrık tüm 
mimarileri tek çatı altında birleştiren teknolojik dönüşüm projesi Kurumsal Kay-
nak Planlama (ERP) sisteminin hayata geçirilmesinde kilit rol oynadı.

VOLVO RİJİT KAMYONLARINI TANITTI...
Volvo CE, geçtiğimiz hafta 
gerçekleştirilen etkinlik ile yeni girm-
eye hazırlandığı rijit kamyon pazarına 
yönelik modellerini müşterileri ve 
medya temsilcilerine tanıttı. Etkinliğe 
katılanlara 95 ton sınıfındaki R100E 
modelini test etme imkânı sunuldu. 4 
farklı model ile pazara giriş yapmaya 
hazırlanan firma, yeni ürün grubundaki 
3 modelde -R45D, R60D ve R72D- 
satın aldığı Terex Trucks markasının 
know howından yararlandı. R100E 
modeli ise tamamen Volvo tasarım 
ve mühendislik ekibinin çalışmalarının 
sonucunda ortaya çıktı. Yeni ürün 
grubunun geliştirme sürecinde müşteri 
deneyimlerinden sıkça yararlanan 
Volvo, Güney Afrikalı Trollope Mining 
Services şirketinin sahasında kullanılan 
makinalardan elde ettiği veriler doğrul-
tusunda çalışmalarını yürüttü. Firmanın 
Atölye Müdürü Danie van Niekerk, 
Volvo makinalarının tam yüklü halde hı-
zlanma süresinin ve verimliliğinin mua-
dillerine göre iyi olduğunu belirtti. Volvo 
CE'de Pazarlama ve Ürün Portföyü 
(MaPP) Kıdemli Başkan Yardımcısı 
Thomas Bitter ise, rijit kamyonların 
altyapısının Terex’in 84 yıllık mirasına 
dayandığını ifade etti. Bu durumun 
yeni geliştirdikleri modellerde de ciddi 
bir fark yarattığını dile getiren Bitter, 
R100E modelinin ise yüksek perfor-
mans, düşük yakıt tüketimi, yüksek 
verimlilik, düşük satın alma maliyeti ve 
yüksek operatör konforu ile Volvo’nun 
tüm standartlarını karşıladığını söyledi.

MAN yeni Lion’s Coach’a 
lansman öncesi büyük ilgi
Tamamen yenilenen ve sınıfında standartları 
yeniden belirleyen MAN yeni Lion’s Coach, 
sunduğu benzersiz avantajları ile Antalya’da 
gerçekleştirilen Türkiye Lansmanı öncesi 
de büyük ilgi görmüştü. Lansman öncesi 
satışı gerçekleştirilen 13 metrelik yeni Lion’s 
Coach’lar için birbiri ardına 4 teslimat töreni, 
lansman sırasında gerçekleştirildi. 

14 Nisan Cumartesi günü Antalya’da 
düzenlenen teslimat törenleri, sırasıyla Astor, 
Artvin Ses, Sümer Seyahat ve Eslem Turizm 
için gerçekleştirildi. Teslimat törenlerine, 
MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Oto-
büs Satış Direktörü Can Cansu ev sahipliği 
yaparken, Mapar Otomotiv Yönetim Kurulu 
Başkanı Yalçın Şahin de hazır bulundular. 

İlk törende 4 adet yeni Lion’s Coach 13 
metre 2+1 VIP otobüs alan Astor adına 
firma sahibi Adnan As’a sembolik anahtar 
verildi. Sonrasında düzenlenen törenlerle 
ise 1’er adet yeni Lion’s Coach 13 metre 
2+ alan Artvin Ses firma sahibi Hüseyin Bilir 
ve kardeşi Ramazan Bilir’e, Sümer Seyahat 
Genel Müdürü Hüseyin Erol’a, Eslem Turizm 
firma sahibi Volkan Emreli, otobüslerinin 
sembolik anahtarlarını teslim aldılar. 
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Efsane Ford Mustang üst üste 3. kez 
dünyanın en çok tercih edilen spor otomobili 
oldu...

2018 Yeni Ford Mustang’in küresel ölçekte gördüğü talep, 
Mustang'i üst üste üçüncü defa dünyada yılın en çok sa-
tan spor otomobili konumuna taşıdı. IHS Markit'in en son 
açıkladığı global otomotiv tescil verilerinin Ford tarafından 
yapılan analizine göre, 2017 yılında global olarak 125.809 
Mustang trafiğe çıktı. Resmi ve diğer kaynaklardan derlenen 
ve 80'den fazla ülkede küresel araç tescillerinin yüzde 95'ini 
kapsayan bu veriler, Mustang'i dünya genelinde diğer tüm 
spor coupe rakiplerinin önünde konumlandırıyor. Ford satış 
analisti Erich Merkle şu açıklamayı yaptı: “Dünya Mustang'e 
aşık olmaya devam ediyor. Mustang, Amerikan tasarımının, 
performansın ve özgürlüğün en mükemmel örneğini temsil 

ederken nerede yaşarsanız yaşayın benzersiz karakteri-
yle çekiciliğini ortaya koyuyor.”  Ford, dünya çapında tescil 
edilen yaklaşık 126.000 araçtan 81.866 adedinin Mustang’ın 
üretildiği Amerika Birleşik Devletleri’nde trafiğe çıktığını, 
yani tüm Mustang tescillerinin yaklaşık üçte birinden biraz 
fazlasının ihracat pazarlarında gerçekleştiğini bildirdi. Mus-
tang, geçtiğimiz yıl 7.125 araç tesciliyle en çok satan spor 
coupe olduğu Çin’de yoğun talep görmeye devam ediyor. 
Ford, global pazarlara ihracatın başladığı 2015 yılından 2017 
sonuna kadar dünya çapında 418.000 Mustang sattı. Küre-
sel ölçekte en popüler model ise 5.0 litre V8 motorlu Mus-
tang GT oldu.

ODTÜ-TEK, tasarım 
araçlarını ANKAmall’da 
sergiledi...
2005 yılında kurulan ve kurulduğu 
günden bu yana alternatif enerjili araçlar 
üreterek, çevre kirliliğine sebep olan 
fosil yakıta bağlılığı azaltmayı amaçlayan 
ODTÜ-TEK, tasarım araçlarını ANKA-
mall’da sergiledi. Ziyaretçiler, araçları 
büyük bir ilgiyle incelerken, ODTÜ öğren-
cilerinden tasarımlarla ilgili bilgi aldılar. 
Tasarladıkları araçlar hakkında bilgi veren 
takım sözcüsü Alp Ahmet Demirci, her 
sene eski araçlardan elde ettikleri veriler-
le daha iyi tasarımlar yapmayı ilke edin-
diklerini söyledi. Araçlarının TÜBİTAK’tan 
çeşitli ödüller aldığını belirten Demirci 
‘’Topluluk bünyesinde yaptığımız AR-GE 
çalışmalarıyla, yurtiçinde ve yurtdışın-
da katıldığımız yarışlarda elde ettiğimiz 
verilerle, ülkedeki alternatif enerjili araç 
inovasyonlarına  öncülük ediyoruz.
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ASTON MARTIN VANTAGE'İN FİYATI 
BELLİ OLDU! İngiliz spor otomobil markası Aston Martin’in tamamen 

yenilediği Vantage, mayıs ayında Türkiye’ye geliyor. Markanın 
bugüne kadar ürettiği en ‘fantastik’ modellerinden biri olan 
Vantange, yüksek performansı, iddialı tasarımı ve konforlu 
sürüş özelikleri ile sınıfının standartlarını yeniden belirlemeye 
hazırlanıyor. 

Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar’ın 
Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya yeni Vantage ile ilgili 
yaptığı açıklamada “Bizi çok heyecanlandıran bir model 
oldu. Sektörde büyük ilgi göreceğini şimdiden görebiliyoruz” 
dedi. Öte yandan mayıs ayında Türkiye’ye gelecek olan 
Vantage’in 300 ila 350 Bin Euro arasında satış fiyatına sahip 
olacağı belirtildi. İngiliz devi Aston Martin’in spor otomobil 
segmentinde ikon modeli haline gelen Vantage serisinin en 
yenisi mayıs ayında Türkiye’ye geliyor. Aston Martin tarafın-
dan ilk kez 1951 yılında DB2 modelinin yüksek performans 
motorlu versiyonu olarak sunulan Vantage, Aston Martin 
Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle show-
room’larda yerini alacak. Safkan spor otomobil segmentinde 
Aston Martin kimliğinin en güçlü temsilcilerinden biri olan 
Vantage modelinin yeni serisi, keskin hatları, kaslı görüntüsü, 
mükemmel yol tutuşu ve 4 litrelik V8 motoru ile sürüş keyfini 
zirveye çıkarıyor. Yeni Vantage modelinin içi de dışı kadar 
muazzam bir tasarıma sahip. Uzun, akışkan kıvrımların yerini 
keskin, net çizgilere bıraktığı dinamik ve net hatlara sahip 
spor otomobil kokpiti, aracın agresif yönüne vurgu yapıyor. 
Yüksek iç mekan teması ve daha alçakta konumlandırılmış 
sürücü koltuğu derinlemesine bir sürüş deneyimi sunuyor. 
Döner-basmalı düğme ve kumanda sistemleriyle kullanıcıya 
dokunsal ve kolay kullanım imkanı da mevcut. Aynı şekilde, 
değiştirilerek üçgen formuna getirilen PRND vites düğmeleri 
ile başlıca kumanda düğmeleri, net sınırlarla birbirlerinden 
ayrılıyor. Depolama alanı açısından da cömert olan iç mekan-
da, koltukların arkasında kullanıma uygun bir alan ve geniş, 
iki katlı depolama bölmeleri yer alıyor. 0’dan 60mph’a 3,5 
saniyede çıkabilen ve maksimum 195mph hıza ulaşabilen 
otomobil maksimum kontrol ve sürüş keyfi sağlıyor.



26 27Automobile Magazine | www.automobilemagazine.com.tr www.automobilemagazine.com.tr | MAYIS 2018 

Automobile Magazine | Mayıs 2018

Exige Sport 350

Gerçek bir klasiği nasıl fark edersiniz? Aslında bunun cevabı oldukça kolay! 
Eğer bir nesne, üretiminin üzerinden 40 yıl, 60 yıl hatta bir yüzyıl geçmiş 
olmasına rağmen, insanlar üzerinde halen geçmiş döneminde yarattığı aynı 
tutkuları uyandırıyorsa, işte o bir klasiktir.
Healey NOJ de tüm klasikler gibi hiç şüphesiz sadece bir otomobil olmanın 
çok ötesinde! Aslında bu büyüleyici ve ikonik otomobillerin son örneği, 
katıldığı efsanevi 24 saatlik Le Mans yarışlarında geçirdiği korkunç bir kaza 
sonucu adeta bir hurdaya döndükten sonra nesli tükenmişti.  
Neyse ki, klasik otomobillere karşı tükenmeyen bir bağlılıkla yaşayan pek 
çok insan var ve onlar sayesinde önemli klasikler günümüzde yeniden can-
lanabiliyor. Üzerinden geçen bunca yıl sonra bile gördüğü sevgi ve emek 
sayesinde orijinal ihtişamını koruyabilmiş olan Healey NOJ modeli tekrar ha-
yata döndürülüp bu efsanevi araç sevenleri ile tekrar buluştuktan sonra, pek 
çok vintage ralli pistine dönüş yaptı. Tıpkı ilham kaynağı olan Healey NOJ 
arabalar kadar klasik ve inceliklerle dolu olarak tasarlanmış olan Frédérique 
Constant Vintage Rally “Healey” serisi, ince ayarlı bir motorun kükremesini 
duymaktan her zaman heyecan hisseden kişiler için tasarlandı. Klasik oto-
mobil meraklılarının hayallerini süsleyen işlevselliği ile bu saat sizi tutkunuzu 
açıkça yaşamaya teşvik ediyor! Yenilikleriyle her geçen gün saat sektöründe-
ki yerini sağlamlaştıran Frédérique Constant, saat tutkunlarına başka bir tut-
kusunu daha armağan etmiş ve prestijli klasik otomobil yarışlarındaki Healey 
ana sponsorluğunu büyük bir gururla ilan etmiştir. 

Frédérique Constant Vintage Rally 
Serisi

Yeni serideki her modelin sahip olduğu delikli deri kayış ve kadran üzerindeki Healey 
logosu gibi detaylar ile vurgulanan yarışçı görünümü, saatlerin sportif görünümlerini 
destekliyor. Otomatik modeller maksimum doğruluk ve okunabilirlik sağlayan FC-303 
kalibre ile donatılmıştır.  Her biri 40 mm çapındaki çelik kasaları ile sunulan iki model 
de kullanıcısına 50 metre su geçirmezlik ve 38 saat power reserve vaat ediyor.  Bu 
modellerde saat, dakika, saniye fonksiyonlarına ek olarak,  saat 6 hizasında da takvim 
penceresi bulunuyor. Guilloché taramalı gümüş kadran üzerinde bulunan Healey logo-
su tam takvim göstergesinin üzerine yerleştirilmiştir. HS5B6 modelinin sahip olduğu 
beyaz dikişli siyah kayışı tamamlaması için, kadran üzerindeki elle uygulanmış indeksler 
ve fosforlu akrep-yelkovan siyah renktedir. HV5B6 modelinde ise sahip olduğu beyaz 
dikişli koyu kahverengi kayışı tamamlaması için, indeksler ve fosforlu akrep-yelkovan 
pembe altın olarak tercih edilmiştir.

Son olarak yeni modellerin tümü, 
içerisinde 50’li yıllarda ilk üretildiğinde 
Healey tutkunlarına ilham veren, ikonik 
Healey NOJ393 otomobilinin mükemmel 
bir maketi bulunan özel olarak üretilmiş 
hediye kutusunda sunulmaktadır.
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Mitsubishi Motors’un 
yepyeni coupe SUV 
modeli Eclipse Cross, 
Türkiye’de!

Mitsubishi Motors’un yeni jenerasyon otomobillerinin ilki olan yeni 
coupe SUV modeli Eclipse Cross, dikkat çekici tasarımı, gelişmiş 
ileri güvenlik özelliklerine sahip sürüş dinamikleri ve sürücünün 
yoldan gözünü ayırmadan yönetebildiği akıllı telefon fonksiyonlarını 
kullanmasına olanak sağlayan Smartphone Link Display Audio 
sistemi gibi yüksek teknolojili donanımı ile dikkat çekiyor. 

Mitsubishi Motors’un “SUV” segmentinde güçlenerek büyümeyi 
hedeflediği yeni marka yapılanmasını ve konumlandırmasını 
destekleyen Eclipse Cross modeli Avrupa’nın ardından Türkiye’de 
de satışa sunuldu. Dikkat çekici tasarımı, benzersiz sürüş dina-
mikleri ve inovatif detayları ile öne çıkan Eclipse Cross, Mitsubishi 
Motors’un, tamamen bir SUV oyuncusu olma yolundaki yeni 
konumlandırmasının ve yeni ürün stratejisinin de önemli bir adımını 
oluşturuyor.  

Coupe tasarımı, keskin ve maskülen hatlarının yanı sıra, benzersiz 
bir sürüş deneyimi sunan Eclipse Cross, Mitsubishi Motors’un 
yeni dizayn felsefesinin startını verirken, içinde bulunduğu SUV 
segmentine yenilikçi özellikler getiriyor. Eclipse Cross, markanın 
40 yıllık SUV uzmanlığı, 80 yıllık 4x4 geçmişi ve 30 yıllık All-Wheel-
Control (S-AWC) teknolojisinden güç alıyor. 

Temsa Genel Müdürü Akpulat: “2018’de 4 kat büyümeyi hede-
fliyoruz” Eclipse Cross’un Türkiye lansmanında Temsa Motorlu 
Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, Mitsubishi Motors’un 
2017’de globalde yüzde 10 büyüdüğünü belirterek şunları söyledi.
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Bu oran ile Renault Nissan Mitsubishi Motors İttifakı’nın en 
yüksek büyüme hamlesini gerçekleştiren Mitsubishi Motors, 
önümüzdeki üç yılda satışlarda yüzde 30’un üzerinde artış 
hedefliyor. Eclipse Cross’un Türkiye pazarına girmesi bu 
anlamda önemli. Türkiye olarak biz de gerçekleştirdiğimiz 
Eclipse Cross lansmanı ile yılda 2.000 adet Eclipse Cross 
satışı gerçekleştirerek binek araç kategorisindeki satışlarımızı 
4 kat artırmayı hedefliyoruz.”  

Mitsubishi Motors’un Eclipse Cross ile başlattığı yeni ürün 
gamı yolculuğu, yeni otomobil için seçilen isme de yansıtıldı. 
Eclipse Cross, ismini Mitsubishi Motors’un 1989 ve 2012 
yılları arasında ABD’de satılan ve çok sevilen Eclipse spor 
otomobilinden alıyor. Güneş tutulması sırasında ortaya çıkan 
göz alıcı parlaklıktan esinlenerek, inovatif bir sürecin sonu-
cunda geliştirilen yoğun parlak metalik kırmızı renk araca 
adını veren unsurlardan bir diğeri olarak görülüyor.

Mitsubishi Motors’un geçtiğimiz üç yıl boyunca konsept XR 
PHEV II, konsept eX ve konsept GT-PHEV otomobillerinde 
sergilediği gösterişli ve otantik görsel kimliğin oluşturduğu 
yeni global tasarım stratejisi, Eclipse Cross’a uygulandı. 
Dinamik hatlara ve atletik çizgilere sahip Eclipse Cross’ta, 
Mitsubishi Motors’un yeni görsel kimliği “Dynamic Shield”i 
daha çarpıcı hale getirmek için LED farları ve gündüz farları 
daha yükseğe yerleştirilirken, sis farları ve sinyal lambaları 
daha aşağıda bulunuyor. Keskin hatlara sahip coupe SUV 
Eclipse Cross, kama şeklindeki kemer çizgisi, arka kısmında 
yer alan ve öne doğru eğik olan C sütunundan çıkan sıra 
dışı V çizgisi ve kaslı arka çamurlukları ile heybetli ve dikkat 
çekici çizgilere sahip. 

Mitsubishi Motors, yeni marka konumlandırmasını destekle-
mek için, Eclipse Cross ile başlayarak ürün gamındaki 
ürünlerin görsel kalitesini artırmayı hedefliyor.

Gerek ürünün dışında, gerekse 
iç tasarımındaki malzeme seçimi, 
kaplamalar, dokumalar ve renkler 
bu konumlandırma ile paralel olacak 
şekilde seçildi.  Eclipse Cross’un 
gümüş ve deri detaylar ile karbon 
ve piyano siyahının hakim olduğu 
iç kabini dikkat çekiyor. Mitsubishi 
Motors, günümüzün ihtiyaçlarını 
göz önüne alarak Eclipse Cross’ta 
birçok yeni teknolojik çözümü bir 
arada sunuyor. Orta konsola yer-
leştirilen Apple Car Play ve Android 
Auto uyumlu Smartphone Link Dis-
play Audio (SDA) sistemi ve touch-
pad kontrol mekanizması sayesinde 
sürücü, yoldan gözünü ayırmadan 
müzik sistemi ve akıllı telefon fonksi-
yonlarını kullanabiliyor.

Eclipse Cross’ta ayrıca sürücünün, 
adaptif hız sabitleme sistemi, 
çarpışma önleyici uyarı sistemi, 
şerit takip uyarı sistemi gibi bilgileri 
takip edebileceği Head up Display 
(Direksiyon üzeri gösterge ekranı) 
bulunuyor. 
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Geniş İç Hacim

2,670 mm dingil mesafesine, 1,805 mm genişliğe ve 4,405 
mm uzunluğa sahip Eclipse Cross, 20 cm ileri-geri kayabilen 
ve sırt açısı ayarlanabilen arka koltukları ve panoramik cam 
tavanı ile yolcularına havadar ve geniş bir iç hacim sunarken 
sessiz çalışan motoru ve geliştirilmiş ses yalıtımı ile keyifli bir 
sürüş deneyimi sağlıyor. 

Mitsubishi Lancer Evo’dan Esinlenilen Sürüş Dinamikleri

Eclipse Cross’un 1,5L turbo benzinli motoru, 163PS güç üretiyor. 250Nm maksimum torka 1800 devir gibi düşük bir devirde 
ulaşan motor, bu tork seviyesini 4500 devire kadar koruyarak çarpıcı bir performans sunuyor.  

Eclips Cross, 6 ileri vitesli manuel veya 8 kademeli CVT şanzıman seçenekleri, ayrıca 2WD veya 4WD çekiş konfigürasyonlarıyla 
geliyor. Rijit gövde yapısı ve iyi kalibre edilmiş süspansiyon sistemi, yol tutuşunu güçlendiriyor. Evo’dan hatırladığımız aktif yalpa 
kontrolünün (AYC) modern bir uyarlaması ile birleştirilmiş Sürekli Dört Çeker Sistemi (S-AWC) ise Eclipse Cross’un viraj perfor-
mansını artırarak sürüş keyfini ve güvenliğini SUV standartlarının ötesine taşıyor. 

Eclipse Cross, ayrıca adaptif hız sabitleyici, çarpışma 
önleme sistemi, şerit takip uyarı sistemi, kör nokta uyarı 
sistemi, hareketli nesne algılama sistemi, elektronik park 
freni gibi gelişmiş güvenlik özellikleri ile donatıldı.
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6. ÇUKUROVA OTOSHOW FUARI’NDA 
YENİ ARAÇLAR GÖZ DOLDURDU...
Otomobil tutkunlarını tek çatı 
altında toplayan TÜYAP Adana 
6. Çukurova Otoshow Fuarı, 
kapılarını ziyaretçilerine açtı. 
Büyük merak ve heyecanla 
beklenen Fuar, protokolün katılımı 
ile görkemli bir törenle açıldı. 6 
gün boyunca otomobil tutkunları 
ağırlayacak olan Fuarın, otomobil 
sektörüne ve bölge ekonomisine 
büyük katkı sağlaması bekleniyor. 
Fuarın açılış konuşmasını yapan 
TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. 
Genel Müdürü Cihat Alagöz; “ 6. 
Çukurova Otoshow Fuarımızın 
bölgedeki araç satışlarına olumlu 
katkı yapması bekliyoruz. Ticari 
hareketliliğin yaşanacağı fuarımız-
da; her segmentten otomobil, 
SUV, 4x4, hafif ticari araçlar, 
kamyonetler ve pick-up’lar 
sergileniyor. Otomotiv sektörüne 
hayırlı olmasını temenni ettiğimiz 
Fuarımıza, tüm otomobilsever-
leri Fuarımıza bekliyoruz” dedi. 
Otomobil tutkunlarının heye-

canla beklediği Fuar, kapılarını 
ziyaretçilere açtı. Açılış törenine; 
TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. 
Genel Müdürü Cihat Alagöz, 
Adana Valisi Mahmut Demirtaş 
Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü, Otomotiv 
Distribütörleri Derneği Genel Kor-
dinatörü Hayri Erce, Adana Ticar-
et Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, 
Adana Ticaret Odası Başkanı 
Atila Menevşe, Adana Sanayi 
Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Ad-
ana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği Başkanı Nihat Sözütek, 
Çukurova Fuarcılık Genel Müdürü 
Burak İnceoğlu, kaymakamlar, 
belediye başkanları, çok sayıda 
kurum ve kuruluşun temsilcisi 
ve vatandaşlar katıldı. Fuar’da; 
Çukurova ve Mersin Üniversitesi 
Mühendislik Fakülteleri öğrencileri 
kendi yaptıkları elektrikli araçları 
sergilendi. Çukurova Üniversitesi 
2 farklı takım olarak 2 ayrı elek-
trikli aracını tanıttı.

23 hoparlör ile kusursuz 
müzik keyfi Yeni Audi A8’de!
Yeni Audi A8’de yer alan sınıfının 
en iyisi Bang & Olufsen 3 Boyutlu 
İleri Ses Sistemi ile, Audi ses ve 
akustik geliştirme uzmanı Wol-
fram Jahn ve meslektaşları ideale 
bir adım daha yaklaşıyor. Neod-
im mıknatıslı 23 hoparlör hava 
kadar hafif, yüksek çözünürlüklü 
bir ses yaratıyor. Yeni Audi A8’de 
opsiyonel olarak sunulan bu ses 
sistemi, bu lüks sedanın içini bir 
sahneye çevirerek müziği her-
hangi bir efekt eklenmeden kayıt 
stüdyosundaki kadar temiz hali-
yle sunuyor.

The Bang & Olufsen amfi iki kilo-
vata yakın bir pik çıkışa sahipken, 
“Ice Power” teknolojisi sayesinde 
inanılmaz etkili. Dijital sinyal 
işlemcisi Audi’nin Erlangen’de 
yer alan Fraunhofer Institute ile 
birlikte tasarladığı bir algoritmayı 
kullanıyor. Stereo ya da 5.1 kayıt-
ları kullanarak, 3D olan durum-

larda bilgileri üçüncü boyut için 
hesaplıyor ve dört adet kompakt 
3D hoparlöre hazırlıyor. A sütun-
ları ve tavan kemerinde yer alan 
hoparlörler tiz sesler için gerek-
en uzamsal boyutu kazandırıyor. 
Yeni A8’de, sürücü ve yolcular 
istedikleri ses ayarlarını otomobi-
lin ön ve ayrı kısmından ayrı ayrı 
yapabiliyor. Benzersiz ses kalite-
sinin sırlarından biri ses sistemi-
nin araca derinlemesine entegre 
olması. Sistemin geliştirilmesine 
henüz yeni Audi’nin konsept 
tasarımı aşamasında başlandı. 
Jähn, “Bu pakete hoparlörler-
imiz imzasını atıyor.” diyor. “Ho-
parlörlerin tam olarak doğru yere 
monte edilmesi ses kalitesinin 
yüzde 80 oranında belirleyicisi. 
Kural olarak, mümkün olduğunca 
aşağıya monte ediyoruz. CFRP 
arka kısım bölme duvarında yer 
alan subwoofer 1.5 mm kalın-
lığında bir çelik kirişe sabitleniyor.
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Leon ve Ateca’ya dijital 
gösterge paneli 

SEAT’ın beğenilen modelleri Leon, Leon ST ve Ateca artık 
dijital gösterge paneli donanımıyla satın alınabiliyor. Tasarımıy-
la kompakt hatchback sınıfında öne çıkan Leon ve Leon ST 
ile SEAT’ın SUV sınıfındaki ilk temsilcisi olan Ateca’nın 2018 
modellerinde opsiyonel olarak sunulan sürücü odaklı diji-
tal gösterge paneli, en son teknoloji 10.2 inçlik bir TFT LCD 
ekran ile alınabiliyor. Opsiyonel olarak sunulan bu özellik, 

ön kadranı tamamen dijital hale getiriyor. Bu ekran, sürücü 
destek sistemleri, multi–medya ve telefon bilgileri ve sürüş 
bilgileri gibi detaylar içeriyor. Bu özellikle aynı zamanda aracın 
görselini içeren karşılama ekranı animasyonu da geliyor. Diji-
tal gösterge paneli, yüksek çözünürlüğü ve özel aydınlatma 
sistemiyle, bu bilgileri sürücünün dikkatini dağıtmadan ekrana 
yansıtıyor. 

Karsan’dan Elektrikli Otobüs ‘Atağı’
Toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan yerli üretici Karsan, ihracat atağına geçiyor. Bu yılki en büyük atılımı 
yurtdışı pazarlarda gerçekleştirmeye hazırlandıklarını açıklayan Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, 
“Bu yıl ihracat oranımızı yüzde 45’ten yüzde 65’e çıkaracağız. Türkiye’deki hedeflerimiz ise geçen yıl ile benzer seviyede. 1200 
civarında Jest, 250-300 adet civarında da Atak satışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi. Elektrikli araç projelerinde de ‘atağa’ 
geçtiklerinin altını çizen Arpacıoğluelektrikli Jest’ten sonra elektrikli Atak’ın da planlarının arasındaolduğunu söyledi, Bursa’da 
ürettikleri 8.1 metre uzunluğundaki otobüs modeli Atak’ın elektriklisini üreteceklerini açıkladı.

Ford Otosan İnsan Kaynakları 
Direktörlüğü’ne Ali Rıza Aksoy 
atandı...
Ford Otosan İnsan Kaynakları Direk-
törlüğü görevine 30 Mart 2018 itibariy-
la Ali Rıza Aksoy atandı. 2012 yılından 
bu yana İnsan Kaynakları Uygulamaları, 
Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları 
Operasyonları, Endüstri İlişkileri fonksiy-
onlarında görev alan ve yöneticilik yap-
an Aksoy, son olarak Endüstri İlişkileri ve 
İmalat İnsan Kaynakları Müdürü görevini 
yürütüyordu. 1993 yılında Lisans eğitimi-
ni ve 1995 yılında Yüksek Lisans eğitimi-
ni İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümün’de tamamlayan 
Ali Rıza Aksoy, 2017 yılında Koç Üniver-
sitesi Executive MBA programından me-
zun oldu. 1996 yılında Ford Otosan’da 
Endüstri Mühendisi olarak çalışmaya 
başladı. Ford Otosan’da kariyerinin ilk 
altı yılında, farklı imalat bölümlerinde, 
Endüstri Mühendisliği ve Toplam Üretken 
Bakım konularında, Ford Üretim Sistemi 
çalışmalarında, ISO 9000 ve ISO 14000 
projelerinde Metod Mühendisi olarak, 
farklı uzmanlık konularında görev aldı. 

Türkiye’de yılın ilk üç ayında ülke genelinde meydana gelen 94 bin 47 trafik 
kazasında 722 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 60 bin 90 kişinin ise 
yaralandığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in 
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı’ndan 
edindiği bilgilere göre, Mart ayında ise ülke genelinde 33 bin 218 trafik ka-
zasında 260 kişinin hayatını kaybettiği 21 bin 620 kişinin de yaralandığı tespit 
edildi. Kazalarda sürücü hataları öne çıktı …

İlk üç ayda meydana gelen 38 bin 674 trafik kazasında sürücü hataları öne 
çıkarken 3 bin 926 kazaya ise yaya kusurlarının neden olduğu belirlendi. Aynı 
süreçte 242 kazanın yol kusurlarından kaynaklandığı görülürken 180 kazaya 
ise araçlardaki yolcuların sebep olduğu anlaşıldı. Bu kazalardan 1.045'i 
kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, 1.210 sürücü 
de taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girdiği için kaza meydana 
geldi. Yılın ilk çeyreğindeki 707 kazaya alkol alıp direksiyon başına geçen 
sürücülerin sebep olduğu anlaşılırken hatalı şerit değiştiren 557 sürücünün 
de kazalara sebep olduğu saptandı. 

OTONOMİ’de Bayram Heyecanı Sevgi Evleri 
Minikleriyle Birlikte Yaşandı
Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük oto-
motiv ticaret ve yaşam merkezi OTO-
NOMİ, Sevgi Evleri’ndeki çocuklarla 
unutulmaz bir bayram yaşadı. Genç 
Otonomi’ciler tarafından düzenlenen 
etkinlikte, oyunlar, palyaçolar, sevim-
li masal kahramanları ile birlikte hari-
ka bir gün geçiren küçükler hazırlanan 
klasik araçlara bindirilerek götürüldükleri 
oyun alanında eğlenceye devam ettiler. 
OTONOMİ’deki bayram kutlamasının 
devamında yenilen yemek ve pasta kes-
iminin ardından yönetim ofisinde ağırla-
nan küçükler Başkan Aydın Erkoç’un 
makamını teslim alarak yönetim kurulu 
toplantısı yaptı ve sevgi mesajları verdil-

er. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda miniklerle birlikte olmaktan 
büyük mutluluk duyduğunu ve etkinliği 
gerçekleştiren Genç Otonomi ailesine 
teşekkürlerini dile getiren Başkan Erkoç 
şunları söyledi: “ Ülkemiz ve toplumu-
muz için yerine getirmeye çalıştığımız 
görevleri yarın bu çocuklarımız üstle-
necek. Onlara güzel bir dünya bırakmak 
için elimizden geleni yapıyoruz. Bayrağı 
yarın onlar devralacak ve ülkemizi daha 
da ileriye götürmek için onlar çalışma-
ya devam edecek. Dünyanın en özel 
bayramlarından biri olan 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluy-
or, onlara güzel yarınlar diliyorum.”
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Mitsubishi L200’lerde 
büyük indirim..!

2018 yılının ilk üç ayında pick-up segmentinin en 
çok satılan picku-upı L200’de Nisan ayı sonuna ka-
dar geçerli indirim kampanyası bulunuyor. Kampanya 
kapsamında otomatik vitesli L200 modelleri 12.500 
TL’ye varan indirimlerle Temsa Motorlu Araçlar yetki-
li satıcılarında satışa sunuluyor. L200, Mitsubishi Mo-
tors’un yetmiş yıllık pick-up ve 4x4 teknolojisi ile tasar-
landı. Yüksek donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi 
L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabili-
yetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Pick-up’ın 
sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü 
konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi 
L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve gelişmiş 
süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulun-
da rahatlıkla yol alıyor. Mitsubishi L200’lerin 8 farklı 
donanım versiyonu bulunuyor. Temsa Motorlu Araçlar, 
pick-up kategorisindeki güçlü oyuncusu Mitsubishi 
L200 ile rekabetçi pozisyonunu artırarak sürdürüyor.

Güney Koreli Korando 
Sports Pick-Up’larda 
Büyük Bahar İndirimi!

Türkiye distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu 
Dış Ticaret’in yürüttüğü Güney Koreli 4x4 
uzmanı SsangYong, Nisan ayı boyunca 
Korando Sports modelinde 10.400 TL’lik 
büyük fiyat avantajı sunuyor. Nisan ayına 
özel avantajlıfiyatlarla SsangYong SUV 
araçlar Showroom’larda yeni sahipleri-
ni bekliyor. Korando Sports 4X2 ve 4x4 
seçenekleriyle hem özel hayatınızda hem 
de iş amaçlı kullanabileceğiniz konfor ve 
performansı aynı anda sunan bir pick-up 
olarak rakiplerinden ayrışıyor. Korando-
Sports’da ön fren hava soğutmalı disk, 
emniyetli fren mesafesi sağlarken aşın-
mayı ve sarsıntıyı en aza indirir. Hava 
soğutmalı diskler, %20 daha kısa fren 
mesafesi sağlar. Ayrıca daha dengeli 
olarak seyahat etmeyi sağlarken savrul-
mayı engeller. Süspansiyon sistemi hele-
zon olması sebebiyle otomobil konforun-
da seyahat sağlar. 

Türkiye’de “Yılın Otomobil Fotoğrafı” belli oldu 
Mutlu Akü ve Otomobil Gazetecileri 
Derneği (OGD) tarafından düzenlenen 
ve yılın otomobil fotoğrafının belirlendiği 
‘Fotoshow’ yarışmasının kazananı belli 
oldu. OGD üyelerinin katılabildiği “Fo-
toshow Yarışması”nın finalinde birincilik 
ödülü Mahmut Ali Özyön oldu.  Mutlu 
Akü ve Otomotiv Gazetecileri Derneği 
(OGD) işbirliğiyle düzenlenen “Mutlu Akü- 
OGD Fotoshow Otomobil Fotoğrafları” 
yarışmasının finali “Türkiye’de Yılın Oto-
mobili Gala Gecesi”nde gerçekleştirildi. 
6 ay süren yarışma boyunca Mutlu Akü 
CEO’su Göksel Paker, OGD Başkanı 
Ufuk Sandık ve Ünlü Fotoğrafçı Sefa 
Yamak’tan oluşan Fotoshow jürisi, 158 
fotoğrafı değerlendirdi. Her 2 ayda bir 
yapılan değerlendirmeler sonucunda her 
dönemin ilk 3’e giren fotoğrafları ödüllen-
dirildi.

Yeni 911 GT3 RS 
‘Yeşil Cehennemi’ 
7 saniyenin altında geçti

Atmosferik motora sahip en güçlü 
Porsche modeli olan 911 GT3 RS, 
Yeşil Cehennem olarak adlandırılan 
Nürburgring-Nordschleife pistini 6:56.4 
dakikada tamamladı...

Uzun yıllardan bu yana otomobil üreticilerinin test merkezi konumuna gelen ve en hızlı tur zamanına imza atmak için mücadele 
ettikleri efsanevi Nürburgring’den Porsche 911 GT3 RS geçti.Nürburgring-Nordschleife pistine Porsche 911 GT3 RS’nin yol 
kullanımı için onaylanmış versiyonuyla çıkan Porsche pilotu Kévin Estre, pistin 22.8 km’lik Nordschleife bölümünü 7 saniyenin 
altında tamamladı. 520 hp gücündeki GT3 RS ile 6:56.4’lük tur zamanına imza atan Fransız sürücünün tur süresi, rekor sahibi 
olan bir önceki GT3 RS modelini 24 saniyeyle geçti. Porsche Development pilotu Lars Kern’le birlikte tur atan Estre, Porsche 
markasının 918 Spyder ve 911 GT2 RS modellerinden sonra GT3 RS ile "Yeşil Cehennem" olarak bilinen zorlu pistte 7 daki-
kanın altında tur süresine sahip olan üçüncü seri üretim spor otomobili unvanına sahip oldu. 

Hiçbir Porsche modelinin yarış konusunda yeni 
GT3 RS ile mücadele edemeyeceğini söyleyen 
Porsche’nin Motor Sporları ve GT Otomobiller 
Departmanı Başkan Yardımcısı Frank Steffen 
Walliser, “911 GT3 R yarış otomobili gibi üst düzey 
motor sporu modellerinden pek çok yenilikçi fikir 
bu otomobile aktarıldı. GT Modelleri için izlediğimiz 
felsefe şu şekilde: Yüksek teknoloji hem baş 
döndürücü hem de ulaşılabilir olmalı. Bu nokta-
da Nordschleife fikirlerimizi test edebileceğimiz 
en zorlu pist” şeklinde konuştu.Porsche’nin GT 
Model Grubu Direktörü Andreas Preuninger ise şu 
ifadelerde bulundu: "Saniyenin onda biri kadar bir 
farkla iki sürücünün de dört turdaki toplam süresi 
yedi dakikanın altındaydı. Bu sonuçlar GT3 RS’nin 
hem muazzam gücünü hem de sınırları aşan sürüş 
dinamiklerini ortaya koymaya yetiyor. GT3 RS’nin 
sürüş sistemlerindeki mükemmel uyum, sahip 
olduğu mütevazi motor gücüne rağmen otomo-
bile sınırları zorlayan bir dinamiklik kazandırıyor. 
Bir sürücü için otomobilin tüm parçalarının tek bir 
vücut gibi hareket etmesi önemlidir. İşte GT3 RS 
de eşsiz gücünü tam olarak buradan alıyor. Beni 
en çok sevindirense Lars ve Kévin'in otomobili 
sürerken inanılmaz keyif almalarıydı."



40 41Automobile Magazine | www.automobilemagazine.com.tr www.automobilemagazine.com.tr | MAYIS 2018 

Automobile Magazine | Mayıs 2018

Mercedes-Benz A-Serisi L Sedan 
ve yenilenen C-Serisi L Sedan 

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi L Sedan geniş yaşama alanı, MBUX bilgi ve eğlence sistemi ve S-Serisi seviyesinde 
sürüş destek sistemleriyle öne çıkıyor. Markanın kompakt sınıftaki en yeni gövde tipi olan A-Serisi Sedan’ın fuarda 
tanıtılan uzun dingil mesafeli versiyonu yalnızca Çin pazarı için üretilecek.

Mercedes-Benz C-Serisi ürün gamı 2014 yılından bu yana Pekin’de bulunan Beijing Benz Automotive (BBAC) tarafından 
Çin pazarı için özel olarak üretilen uzun versiyon ile tamamlanıyor. Daha geniş diz mesafesi sunan uzun dingil mesafeli 
yenilenen Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Akıllı Sürüş gibi birçok yeni  donanımıyla yollara çıkıyor.

Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury üst düzey lüks bir sedan ile bir SUV’un karakteristik özelliklerini bir araya 
getiriyor. Konsept otomobil Mercedes-Maybach tasarım dilini markanın geleneksel değerleriyle harmanlayarak
Mercedes-Maybach markasını geleceğe taşıyor. Markanın tasarım ekibi, tasarım dili ve kullanılan malzemelerle konsept 
otomobili tamamlayan özel bir mobilya koleksiyonu da sunuyor. 

Çin pazarı için geliştirilen A-Serisi L 
Sedan, hatchback kardeşinden (2.729 
mm yerine 2.789 mm) 6 cm kadar 
daha fazla dingil mesafesine sahip. 
Yeni A-Serisi L Sedan Daimler ve Çinli 
ortağı BAIC Motor tarafından kurulan 
ve Mercedes-Benz’in en büyük binek 
otomobil üretim tesisi olan Beijing Benz 
Automotive (BBAC) tarafından Pekin’de 
üretilecek. 2018 yılının ikinci yarısında 
Çin’de pazara sunulması planlanan yeni 
A-Serisi L Sedan’ın diğer pazarlardaki 

müşterilerin beklentilerine uygun kısa 
dingil mesafeli versiyonunun da yılın ikin-
ci yarısında sunulması planlanıyor. Tür-
kiye’de ise yeni A-Serisi Sedan’ın Aralık 
2018’de satışa sunulması öngörülüyor. 
Elektrikli araç olarak tasarlanan Vision 
Mercedes-Maybach Ultimate Luxury 
konseptinde dört adet elektromo-
tor görev yapıyor. Her bir tekerlekte 
bağımsız olarak çalışan elektromotorlar 
değişken dört tekerlekten çekişli bir 
yapıyı beraberinde getiriyor. Dört adet 

elektromotor toplamda 750 BG (550 kW) 
üretiyor. Araç zeminine gizlenen 80 kW 
kapasiteli yüksek performanslı batary-
alar NEFZ normuna göre 500 km’nin 
üzerinde bir menzili mümkün kılıyor. 
Maksimum hızı elektronik olarak 250 
km/sa ile sınırlandırılan aracın hızlı şarj 
özelliği kullanım konforunu artırıyor. CCS 
standardına göre DC şarjı ile 350 kW’a 
kadar şarj gücüne izin veren sistemde 
sadece 5 dakikalık şarj ile 100 kilometre 
ilave menzil elde edilebiliyor.
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Tofaş Çatısı Altındaki MarkalarBayi Ağını
Güçlendirmeye Devam Ediyor!

2010 yılından bu yana Kahramanmaraş’ta Fiat markasını 
başarı ile temsil eden Marfi Otomotiv, bünyesine Alfa Ro-
meo ve Jeep markalarını da dahil ettiği Kahramanmaraş’taki 
yeni tesisini düzenlenen törenle hizmete açtı.Açılış töreninde 
konuşan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Fiat markasının yüzde 
20’lik pazar payı ile Kahramanmaraş’ta liderliğine devam 
ettiğine dikkat çekerek,“Marfi Otomotiv, bünyesine Jeep ve 
Alfa Romeo markalarımızı da dâhil etti. Geçen yıl itibarıy-
la ürün gamı genişleyen Alfa Romeo ve Jeep markalarımız, 
büyümekte olan bayi teşkilatıyla da pazarda ivme kazanıyor. 
Marfi Otomotiv’in bugüne kadar Fiat markamız ile gösterdiği 
başarıyı, premium markalarımızla da elde edeceğine inancım 
tam” ifadelerini kullandı. Ülkemizde Tofaş çatısı altında faali-
yetlerini sürdüren Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markaları, bayilik 
ağını ülkenin dört bir yanında güçlendirmeye devam ediy-
or.2010 yılından bu yana Kahramanmaraş’ta Fiat markasını 
başarı ile temsil eden Marfi Otomotiv bünyesine Alfa Romeo 

ve Jeep markalarını da dahil etti. Marfi Otomotiv’in Kahraman-
maraş’taki yeni tesisidüzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış 
törenine Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahraman-
maraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 12 Şubat İlçe Jandar-
ma Komutanı Tayfun Atakut, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 
Belediye Başkanı Necati Okay, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, 
Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, Alfa Romeo – Jeep Di-
rektörü Sinan Saip Bel ve İSKUR Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdülkadir Kurtul’un yanı sıra çok sayıda misafir katıldı.  
Açılış töreninde konuşan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Fiat’ın 
yüzde 20’lik pazar payı ile Kahramanmaraş’taki liderliğine de-
vam ettiğine dikkat çekti. Cengiz Eroldu, “Geçen yıl itibarıy-
la ürün gamı genişleyen Alfa Romeo ve Jeep markalarımız, 
büyümekte olan bayi teşkilatıyla da pazarda ivme kazanıyor. 
Marfi Otomotiv’in bugüne kadar Fiat markamız ile gösterdiği 
başarıyı, premium markalarımızla da elde edeceğine inancım 
tam” diye konuştu.

Opet Fuchs yeni mezunlara iş, 
öğrencilere  staj imkanı veriyor...
Opet Fuchs, sektördeki nitelikli eleman açığını azaltmak için üniversitelerin 
kariyer günlerine katılarak, gençlere iş ve staj imkanı sunmaya devam edi-
yor. Üniversite işbirlikleriylebugüne kadar 350 gence ulaştıklarını belirten 
Opet Fuchs İnsan Kaynakları Müdürü Ayşegül Özel Çelenk “Hedefimiz 
hem ülkemizin istihdamına katkıda bulunmak hem de yeni mezunlarımızı 
iş hayatına hazırlamak” diyor. Madeni yağ sektörünün lider şirketlerinden 
Opet Fuchs İnsan Kaynakları Birimi, sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını 
karşılamak için İstanbul Teknik Üniversitesi Kariyer Zirvesi veBoğaziçi 
Üniversitesi Kariyer Günleri’ni ziyaret etti. 2018’de 6 yeni mezun ve 
18 stajyeri OPET Fuchs bünyesine katmayı hedefleyen ekip, son sınıf 
öğrencileriyle iş görüşmesi yaparken, ,alt sınıflardaki öğrencilere ise staj 
imkânlarını tanıttı.

Fiat Pratico ve Ducato Alanlara 
1 Yıl Boyunca
 OPET’te %20 İndirim Fırsatı!

Fiat Professional için Nisan ayına özel yepyeni bir kampanya devreye alınıyor. Nisan ayında; 1,6 litrelik 120 HP 
gücündeki yeni nesil turbo beslemeli dizel Multijet motor seçeneğiyle ön plana çıkan Fiat Pratico veya ailenin tecrü-
beli üyesi Fiat Ducato modellerinden birini satın alan ticaretin erbaplarına, 1 yıl boyunca tüm OPET istasyonlarında 
geçerli olacak yüzde 20 akaryakıt indirimi hediye ediliyor. Fiat Professional ailesinde bahar aylarına özel fırsatlara bir 
yenisi daha ekleniyor. Ticaretin erbapları, Nisan ayı boyunca, gerçek anlamda ortaklığın tadını çıkarıyor. 30 Nisan 
tarihine kadar Fiat Professional Ailesi’nde 1,6 litrelik 120 HP gücündeki yeni nesil turbo beslemeli dizel Multijet motor 
seçeneğiyle ön plana çıkan Fiat Pratico ve ailenin tecrübeli üyesi Fiat Ducato modellerinden birini satın alanlara, tüm 
OPET istasyonlarında geçerli olacak yüzde 20 akaryakıt indirimi hediye ediliyor. İndirimden yararlanabilmek için bu 
işbirliğine özel olarak tasarlanan OPET Ortak Kart ile ilgili Fiat yetkili satış noktalarından kayıt yapılarak kart-plaka-şasi 
ve cep telefonu numarası eşlemesi yapılması gerekiyor. Nisan ayının sonuna kadar; Pratico ve Ducato modellerinden 
birini satın alanlar, sınıfının en az yakan ticarilerine sahip olmanın yanında tam 1 yıl boyunca geçerli olacak akaryakıt 
indiriminden yararlanabiliyor.  

Bosch yeni dizel teknolojisiyle  NOx 
problemine çözüm sağlıyor...

Bosch CEO'su Dr. Volkmar 
Denner, Almanya’da düzenlediği 
yıllık basın toplantısında, “Di-
zelin bir geleceği var. Bosch yeni 
teknolojisiyle dizelin sonunun 
geldiğine dair iddialara son nok-
tayı koyuyor" diyerek, şirket tari-
hine geçen önemli bir ilerlemenin 
duyurusunu yaptı. Bosch'taki 
yeni gelişmeler, araç üreticile-
rinin geleceğin limitlerine daha 
şimdiden uymasını sağlayacak 
şekilde azot oksit (NOx) emi-
syonlarını azaltmasını sağlayabi-
lecek. 2017 yılından beri Avrupa 
mevzuatı, RDE (gerçek sürüş 
emisyonları) uyumlu şehir içi, 
şehir dışı ve otoban döngüleri 
karışımına göre test edilen yeni 
binek otomobil modellerinin kilo-
metrede 168 miligramdan fazla 
NOx yaymamasını gerekli kılıyor. 
2020 yılı itibarıyla bu limit 120 
miligrama düşecek. 
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Michelin Agilis 
CrossClimate 
ile hafif ticari 
segmentinde yıl 
boyunca yüksek 
performans! 

Michelin’in dünyadaki 3PMSF kış sertifikalı 
tek yaz lastiği CrossClimate ürün gamını hafif 
ticari lastikleri segmentinde geliştirdiği Agi-
lis CrossClimate ile genişletiyor. Yeni Agilis 
CrossClimate yenilikçi kauçuk bileşen yapısı 
ve sağlam lastik sırtı blokları sayesinde her 
türlü hava koşulunda mükemmel bir tutunma, 
çekiş gücü, yüksek kilometre ömrü, tüm hava 
koşullarında emniyet, sağlamlık ve hasara karşı 
dayanıklılık sunuyor. Sağlam yapısıyla özellikle 
şehir içi sürüşlerde sıklıkla karşılaşılan kaldırım 
darbeleri gibi risklere maksimum dayanıklılık 
sağlayan Agilis CrossClimate, kamyon lastiği 
teknolojilerinden esinlenerek üst yanak çevres-
ine eklenen özel bloklar sayesinde esnekliğin-
den ödün vermeden performansını katlıyor. 
Ödüllü CrossClimate+’tan ilham alındı. Miche-
lin Agilis CrossClimate lastiklerinin sırt deseni 
ödüllü CrossClimate+ binek araç lastiğinden 
ilham alınarak tasarlandı. CrossClimate’ın iki 
katmandan oluşan yenilikçi lastik sırtı, lastiğe 
aktarılan ısıyı en aza indiriyor ve zorlu koşullar-
da dahi lastiğin ısınması azaltıyor. Bu sayede 
lastiklerden maksimum performans alınabiliyor.

LG, küresel 
otomotiv 
aydınlatma 
şirketi ZKW 
Grup’u satın 
aldı...

LG Electronics (LG),1,1 milyar 
Euro'dan daha yüksek bir tutar-
la tarihinin en büyük anlaşmasını 
gerçekleştirdi. LG Yönetim Kurulu 
yaptığı açıklamayla LG’nin oto-
motiv aydınlatma sektöründeki 
lider şirketlerden biri olan ZKW 
Grup'u satın aldığını duyurdu. An-
laşma kapsamında LG, daha önce 
%30 hisseye sahip olduğu oto-
motiv aydınlatma ve far sistemleri 
sağlayıcısı olan ZKW Grup'un kalan 
%70’ine de sahip olacak. Bu anlaş-
ma ile LG, otomotiv bileşenlerinde 
lider konumunu güçlendirerek oto-
motiv aydınlatma sektöründe de 
büyümeyi hedefliyor. Bu stratejik 
birleşmenin otomotiv aydınlatma 
ürünleri ile otonom araç bileşenleri 
arasında bir sinerji oluşturması ve 
sektöre büyük fayda sağlanması 
bekleniyor. ZKW Grup, son beş 
yılda gerçekleştirdiği %20 oranın-
da büyüme ve 2017 yılında elde 
ettiği 1.26 milyar Euro gelir ile Çin, 
Meksika ve Amerika Birleşik Dev-
letleri'nin yanı sıra Avrupa pazarın-
da da yüksek teknolojili bir lid-
er konumunda bulunuyor. ZKW 

ürünleri, Audi, BMW ve Porsche 
gibi dünyanın önde gelen otomo-
tiv markalarında sıklıkla kullanılıyor. 
Satın alma işleminin tamamlanması 
sonrasında ZKW Grup, birinci sınıf 
otomotiv aydınlatma segmentinin 
geleneksel otomatik aydınlatmanın 
önüne geçmesini bekleyen LG 
Otomotiv Malzemeleri Bölümü’nün 
operasyonlarını gerçekleştirecek. 
LG, matrix LED ve lazer farlar üre-
ten ilk firmalardan biri olan ZKW ile 
otonom sürüş kameraları ve oto-
motiv iletişimi de dahil olmak üzere 
aydınlatma çözümleri geliştirm-
eye odaklanacak. ZKW’nin birinci 
sınıf aydınlatma ürünleri ve LG’nin 
kapsamlı global satış ağı sayesinde 
pazarda daha büyümesi bekleni-
yor.  Satın alımla ilgili konuşan LG 
Electronics’in CEO’su Jo Seong-
jin, “Bu anlaşma ile LG, otomotiv 
bileşenlerine yeni bir büyüme fırsatı 
sunuyor. ZKW’nin kaliteli ürünleri 
ve LG’nin küresel üretim tecrübesi 
ve uluslararası iş ağları, akıllı aydın-
latma çözümlerini de içeren yarının 
otomobil pazarında her iki şirket için 
de sınırsız fırsatlar sunacak.” dedi.



46 47Automobile Magazine | www.automobilemagazine.com.tr www.automobilemagazine.com.tr | MAYIS 2018 

Automobile Magazine | Mayıs 2018

SEAT sanal gerçeklikle 
üretim süresini yüzde 30 
azalttı...

SEAT markası, sanal gerçekliği kul-
lanarak prototiplerin üretim süresi-
ni yüzde 30 oranında azaltıyor. 
Geliştirme aşamasındaki modeller 
için 95 bin simülasyon uygula-
narak, 3 milyona yakın bileşen 
değerlendiriliyor. SEAT bu tekno-
lojiyi aynı zamanda işçilerin üretim 
hattındaki çalışma biçimlerini analiz 
etmek ve ergonomiyi geliştirmek 
için de kullanıyor.
Kullanım alanı her geçen gün ar-
tan sanal gerçeklik teknolojisi, 
günümüzde otomotiv endüstrisi 
gibi daha birçok sektörde kul-
lanılıyor… Son yıllarda ise 3D te-
knolojisi otomobillerin oluşum ve 
geliştirilme süreçlerinde çığır açıyor. 
Full HD gözlük kullanan 
tasarımcılar
Bu gözlükler sayesinde tasarımcılar 
üç boyutlu sürüş ile müşterilerin 
gelecekte yaşayacaklarına benzer 
deneyimlerde bulunabiliyorlar. Her 
ne kadar bir otomobilin tasarımı 
başlangıçta kağıt kalemle başlasa 
da, 3D teknolojisi çok geçmeden 

sürece dahil oluyor. Böylece 
tasarımcılar yaratıcı süreçlere ek 
olarak projelerin daha işlevsel 
boyutlarını da değerlendirebiliyor 
ve başlangıçtaki çizimlerin uygu-
lanabilir olup olmadığını yüzde 90 
oranında belirleyebiliyorlar. 

Her model için 95 bin 
simülasyon
Sanal gerçeklik, proje geliştirme 
süreçlerinin her aşamasında önem-
li bir rol oynuyor. Örneğin, yeni 
SEAT Ibiza için toplamda 95 bin 
simülasyon uygulanıyor. Yapılan 
diğer testlerin yanı sıra, gelece-
kteki otomobillerin her zaman-
kinden daha güvenli olması için 
sanal çarpışmalar gerçekleştiriliy-
or. Bir otomobilin geliştirilmesi için 
geçen ortalama üç buçuk yıllık 
süre içerisinde yapılan analizlere 
bakıldığında; bu süreç 30 yıl önce 
yalnızca 5 bin bileşenle sınırlıyken 
günümüzde üç milyona kadar 
simülasyon kullanılarak analiz 
edilebiliyor. 

Faraday Kafesi’nde 
bir Audi! 
Audi’nin elektrikli SUV prototipi e-tron, marka için yeni 
bir çağın doğuşunu simgeliyor. Audi, bu model ile klasik 
bir otomobil üreticisinden, müşterilerine kişiye özel şarj 
hizmeti veren bir tedarikçi olarak konumlanıyor. Audi 
e-tron, sadece 30 dakika şarjla yola çıkmaya hazır 
olurken, lityum iyon pilleri tam şarj ile 400 kilometre 
bir menzil sunuyor. Siemens’in Berlin’deki şalt tesis-
lerindeki yüksek gerilim test sahasında bulunan Fara-
day kafesinin ölçüleri: 42 x 32 x 25 metre. Dünyanın 
en büyük şalt tesisinde bulunan elektrik teknisyenleri 
ve mühendislerden oluşan bir ekip üç milyon volta ka-
dar ulaşan gerilimlerdeki yıldırımları araştırıyor. 1958’de 
üretilen parabolik yapının içerisinde ev büyüklüğünde bir 
şok gerilim jeneratörü bulunuyor; Audi e-tron prototipi 
ise bunun tam ortasında. Flaş ışıklar otomobilin tav-
anının üzerindeki şimşeğe benzer akım ile dans ederek 
25 metre yüksekliğindeki yapının içini aydınlatmaya ye-
tiyor. Çalışmaları sırasında uzmanlar bir atlama gerilimini 
otomobile doğrulttular.  150 kW’a kadar şarj olabilen 
ilk otomobil Bu deney insanların binlerce yıldır hayali-

ni kurduğu bir şeyi simgeliyordu: yıldırımları yakalamak 
ve sahip oldukları enerjiyi kullanmak. Günümüzde dahi 
elektrikli bir otomobili şarj etmek için yıldırımın enerjisini 
kullanmak imkansız. Fakat bu mühendisler yıldırım hızın-
da şarj hayalini gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha 
yaklaşmış durumdalar. Audi e-tron prototipinin seri üre-
tim modeli, piyasadaki diğer otomobiller arasında şarj 
istasyonlarında 150 kW’a kadar şarj olabilen ilk otomobil 
olma özelliğini taşıyor. Doğru akımla hızlı şarj özelliğine 
ek olarak bu elektrikli SUV aynı zamanda AC şarj ünitel-
erinden elde edilen alternatif akımla da yoldayken şarj 
edilebiliyor. SUV’nin piyasaya çıkmasıyla Audi de şah-
si şarj hizmeti vererek e-tron müşterilerinin Avrupa’nın 
65 bin noktasındaki şarj istasyonlarına kolay bir şekilde 
erişmesini sağlayacak. Müşterilerin bu hizmetten fayda-
lanmak için tek ihtiyacı olan bir kart. myAudi portalından 
yapılan tek seferlik bir kayıt işlemi ve ardından imzala-
nan bireysel şarj sözleşmesi ile bu hizmetten tüm e-tron 
müşterileri faydalanabilecek.



48 49Automobile Magazine | www.automobilemagazine.com.tr www.automobilemagazine.com.tr | MAYIS 2018 

Automobile Magazine | Mayıs 2018

İLK TEST SÜRÜŞÜ...
TE

ST

Eclipse Cross 4WD Intense Plus CVT
Yazı - Fotoğraf: Özgür Sunay | Bodrum

Mitsubishi markasının son güncel 
Suv modeli, Mitsubishi Eclipse 
Cross ile basın lansmanın da kısa 
bir test sürüşüne çıktım. Kullan-
mış olduğum modelin versiyonu 
4WD Intense Plus CVT şanzıman 
1.5 litre turbo benzinli 163 beygir 
gücünde. Donanım olarak ise 
en üst donanımın bir altında, 
deri koltuk olmadığı için bu fark 
Intense Plus olarak isimlendiriliyor. 
Mitsubishi Motors’un yeni jenera-
syon otomobillerinin ilki olan yeni 
coupe SUV modeli Eclipse Cross, 
80 yıllık 4×4 geçmişi ve 30 yıllık 
Super -All Wheel Control- tekno-
lojisinden güç alıyor. %50 oranın-
da daha fazla kuvvetlendirilmiş 
çelik şasi ile üretildi. Son Renault, 
Nissan, Mitsubishi ortaklığının 
yapılmasından sonra üretilen ama 
bu ortaklık alt yapısı ve çalışması 
ile üretilmeyen, daha doğrusu 
Mitsubishi markasının daha önce 
piyasaya çıkarmak için üzerinde 
çalışmış olduğu bir model Eclipse 
Cross Suv.
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Ben burada aracın tasarımından çok 
fazla bahsetmeyeceğim. Fotoğraflarda 
tasarım zaten belli. (Kendini belli etme-
kte.) Yalnız arka bagaj hacmi için şunu 
söylemekte fayda var; Büyük bavul En 
büyük olan cinsleri bagajın almadığını 
söylediler. Bilginiz olsun. Koltukları yatır-
mak sureti ile koyabilirsiniz. Bu arada 
bagaj iki bölümden oluşuyor. Alt tarafta 
bu şekilde bir bölüm daha bulunmakta. 
Aracın arka tarafına göz attığımda en 
üst donanıma sahip aracımızda kumaş 
koltuklar ve orta kısımda kol dayamanın 
üzerinde 2 adet bardak koyma alanı 
var. Arka tarafta orta konsolda maalesef 
bir klima çıkışı gözükmüyor. Yalnızca 
1 adet çakmak şarj girişi gözümüze 
çarpıyor. Ön tarafta ise sürücü ve yolcu 
bölümüne baktığımızda; Ön konsolun 
coupe şeklinde tasarımı dikkat çekiyor. 
Direksiyon simidi üzerinde F1 vites ped-
alları büyük. CVT otomatik şanzıman 
vites ve manuel kullanıma uygun 
şeklinde. Ön tarafta iki adet usb şarj 
olanağı, hemen üzerinde klima var. Diji-
tal navigasyon ve medya yönetimi orta 
da yer alan ekrandan kontrol ediliyor. 
Direksiyonda ki ayrıntı ise şu; deri kaplı 
direksiyonun özellikle belirli bölümleri 
kaplanmamış elde daha iyi hissedilme-
si için sert direksiyon kısımları da yer 
almakta. Bu araç Mitsubishi markasının 
yeni genlerini yeni yüzünü yeni teknolo-
jisini oluşturmakta.

TE
ST



52 53Automobile Magazine | www.automobilemagazine.com.tr www.automobilemagazine.com.tr | MAYIS 2018 

Automobile Magazine | Mayıs 2018

TE
ST

Ön tarafta

Orta konsola yerleştirilen Apple Car 
Play ve Android Auto uyumlu Smart-
phone Link Display Audio (SDA) sistemi 
ve touchpad kontrol mekanizması 
sayesinde sürücü, yoldan gözünü 
ayırmadan müzik sistemi ve akıllı telefon 
fonksiyonlarını kullanabiliyor.

Eclipse Cross’ta ayrıca sürücünün, 
adaptif hız sabitleme sistemi, çarpışma 
önleyici uyarı sistemi, şerit takip uyarı 
sistemi gibi bilgileri takip edebileceği 
Head up Display (Direksiyon üzeri 
gösterge ekranı) bulunuyor. Bu bilgil-
ere; vites kolunun yanındaki touch pad 
mouse yardımı ile parmak hareketler-
inizle erişebilirsiniz. Yine Eclipse Suv 
aracımızda sürücü odaklı sürüş yardımı 
konuşlandırılmış olan “hud” ekran var. 
Bu ekranı sol tarafta düğmesi ile açıp 
kapatabilir ve yüksekliğini ayarlamanız 
mümkün. Otomatik start-stop fonksiyon 
tuşu ve diğer özelliklere ait tuşlar bu-
lunuyor. Şimdi birazda sürüş özelliklerin-
den bahsedelim. Eclipse Cross’un 
1,5L turbo benzinli motoru, 163PS 
güç üretiyor. 250Nm maksimum torka 
1800 devir gibi düşük bir devirde ulaşan 
motor, bu tork seviyesini 4500 devire 
kadar koruyarak çarpıcı bir performans 
sunuyor.



54 55Automobile Magazine | www.automobilemagazine.com.tr www.automobilemagazine.com.tr | MAYIS 2018 

Automobile Magazine | Mayıs 2018

TE
ST

Eclips Cross, 6 ileri vitesli manuel veya 
8 kademeli CVT şanzıman seçenekleri, 
ayrıca 2WD veya 4WD çekiş konfigüra-
syonlarıyla geliyor. Rijit gövde yapısı ve 
iyi kalibre edilmiş süspansiyon sistemi, 
yol tutuşunu güçlendiriyor. Evo’dan 
hatırladığımız aktif yalpa kontrolünün 
(AYC) modern bir uyarlaması ile 
birleştirilmiş Sürekli Dört Çeker Sistemi 
(S-AWC) ise Eclipse Cross’un viraj 
performansını artırarak sürüş keyfini ve 
güvenliğini SUV standartlarının ötesine 
taşıyor.

Sürekli otomatik 4 çeker sistemine 
sahip Eclipse Cross 1.5 litre benzinli 
motoru ile alçak devirlerde gerçekten 
çok ekonomik, bir dizel araç kullanıyor 
hissini uyandırsa da yüksek devirlerde 
yüksek, güçlü tork ile kısa zamanda 
seriliği yakalıyor diyebiliriz. Elbette 1.5 
litre Suv aracımız makul koşullarda 
serilik ve hızlanmasını sürdürürken 4 
çeker sistemi ve alt yapısı ile sizlere 
güvenli bir yol tutuş şartları yaratıyor.

Aracımızda elbette yanak değeri biraz 
düşük ekonomik ve sport lastiklerin 
bulunması sebebi ile henüz 100 km de 
olan sıfır aracımız konfor bakımından 
bize biraz sert gelse de oldukça yüksek 
sağ ve sol salınımlara sahip olarak hafif 
arazi şartlarında ise rahat hareket edebi-
lecek olduğunu da dair sinyal ve bilgileri 
de biraz verdi. Elbette çok kısıtlı zaman 
içerisinde yapmış olduğumuz test 
sürüşünde tam anlamı ile 4×4 yapısını 
arazi koşullarında deneme imkanımız 
olamadı.

Fakat özellikle asfalt koşullarında biraz 
arka taraftan sanki kayma ya da zıpla-
ma gibi ufak tefek şeyler bize hisset-
tirmiş olsa da yine de tam anlamı ile 
test ettiğimizde karar kılınacaktır. Tam 
olarak doğru lastik seçimi de bu tarz 
Suv araçlarda önemli…Asfalt zeminde 
güvenli ve performanslı sürüşünüz arazi 
şartlarında bozuk zeminde aynı konforu 
birebir size sunmaz.
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Arjantin Rallisi'nde 
kazanan Ott Tanak oldu...
4 kıtada heyecan dorukta

10’uncu ayağı bu yıl 13-16 Eylül tarihlerinde 
Marmaris’te düzenlenecek olan Dünya Ralli 
Şampiyonası’nın bu sezonki beşinci yarışı 
Arjantin Rallisi, 26-29 Nisan tarihleri arasın-
da Arjantin’de gerçekleşti. Yarışta deniz 
seviyesinden 2000 metre yüksekteki zorlu 
toprak etaplarda dünyaca ünlü pilotların 
kıyasıya mücadelesi nefesleri kesti. Arjantin 
Rallisi’nin kazananı ise Estonyalı Pilot Ott 
Tanak oldu.

Motor sporları dünyasının en önemli organi-
zasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampi-
yonası’nın 2018’deki beşinci yarışı Arjantin 
Rallisi 26-29 Nisan tarihlerinde Arjantin’de 
gerçekleşti. Spor tutkunlarının heyecanla 
yakından takip ettiği Arjantin Rallisi’ni birinci 
olarak tamamlayan isim ise Ott Tanak oldu. 
Tanak’ın birinci tamamladığı Arjantin Ral-
lisi’ni Thierry Neuville ikinci, Dani Sordo 
üçüncü olarak tamamladı.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun ilk 
yarışı olan Monte Carlo’yu son beş yılın 
Dünya Şampiyonu Sebastien Ogier, İs-
veç Rallisi’ni Thierry Neuville, Meksika ve 
Korsika Rallisi’ni de yine Ogier kazanmıştı. 
Geçtiğimiz sene düzenlenen Arjantin Ralli-
si’ni ise Red Bull sporcusu Thierry Neuville 
kazanmıştı.

Bu yıl 13 farklı ülkede gerçekleşecek Dünya 
Ralli Şampiyonası’nın 10’uncu ayağı ise 7 
yıl aranın ardından Türkiye’den geçecek. 
Marmaris’te 13-16 Eylül tarihlerinde Türkiye 
Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)’in 
ev sahipliğinde devam edecek büyük heye-
can, motor sporlarını yakından takip eden 
seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türk 
otomobil sporlarına büyük bir ivme kazan-
dıracak olan ralli, aynı zamanda 2018 yılında 
Türkiye’de düzenlenecek en büyük spor 
organizasyonu olma özelliği taşıyor.

Dünya Ralli Şampiyonası, 10 ayda 13 yarışa 
sahne olurken, pilotlar dört ayrı kıtada mü-
cadele edecek. Arjantin’in ardından sırayla 
Portekiz, İtalya, Finlandiya, Almanya, Türki-
ye, Galler, İspanya ve Avustralya yarışlara ev 
sahipliği yapacak.
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Audi e-tron Vision 
Gran Turismo Paris 
sokaklarında 
Formula E, Paris’teki E-Prix’yle devam 
ediyor. Geçen sezonun pilotlar klasmanı 
şampiyonu Brezilyalı Lucas di Grassi, peş 
peşe üçüncü podyumunu hedefliyor. Par-
is’teki mücadelede Audi e-tron Vision Gran 
Turismo da Race Taxi olarak yer alıyor. 
Formula E, Avrupa turuna devam ediyor. 
Şampiyonanın 8’inci ayağı 28 Nisan Cumar-
tesi günü Paris’te gerçekleştiriliyor. Audi 
Takımı Team Audi Sport ABT Schaeffler, 
Dôme des Invalides’teki mücadelede Daniel 
Abt ve Lucas di Grassi ile başarılı sonuçlarını 
devam ettirmeyi planlıyor. Bu yarışta da, Ro-
ma’da olduğu gibi Audi e-tron Vision Gran 
Turismo yine programın bir parçası olacak 
ve Race Taxi olarak otomobil tutkunlarıyla 
buluşacak. Tam anlamıyla şehrin göbeğinde 
yaşanacak mücadele, 1,92 km’lik parkur 
çok sayıda kafe ve restoranların yer aldığı ve 
Dôme des Invalides’i çevreleyen caddede 
yaşanacak. Pilotlar, üçüncü kez düzenlenen 
Paris E-Prix’sinde “Circuit des Invalides”de 
49 tur atacaklar.  Geçen sezonu pilotlar 
klasmanında şampiyon olarak tamamlayan 
di Grassi, Uruguay ve İtalya’da elde ettiği 
ikinciliklerden sonra, bu yarışı da podyum-
da tamamlayarak, üst sıralara yükselme-
sini devam ettirmeyi amaçlıyor.İki yıl önce 
Paris’teki yarışta birinci olan, ancak geçen 
sezon şansız bir şekilde puansız ayrılan 
Brezilyalı pilot, takımın ve aracın iyi durumda 
olduğunu, Paris’ten iyi bir neticeyle ayrıla-
caklarına inandıklarını ifade etti. 

Paris’teki yarışa iyi bir pole pozisyondan 
başlamayı hedefleyen Daniel Abt ve Lucas 
di Grassi, geçen yarışlarda neler yapabil-
diklerini kanıtladıklarını belirttiler. Mart ayında 
Meksika’daki yarışta Formula E’deki ilk 
birinciliğini elde eden Daniel Abt, Paris’teki 
pistin çok dar ve teknik olarak zor olduğunu 
söyledi. 

Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren 
Takım Sorumlusu Allan McNish, Daniel Abt 
ve ve Lucas di Grassi’nin formda olduk-
larını, son üç yarışta diğer takımlardan 
daha fazla puan aldıklarını, bu güvenle 
de Fransa’ya geldiklerini belirtti. Roma’da 
gördükleri ilginin son derece güven verdiğini 
söyleyen McNish, bu yarışta seyircilerin bu 
kadar yakından takip edecek olmalarının da 
sevindirici olduğunu ve evlerinde mücadele 
edecek Fransız rakipleriyle eşit derecede bir 
yarış geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. 

Paris’teki mücadele öncesinde, Roma’da 
en hızlı tur zamanına imza atarak ek puan 
alan ve genel klasmanda beşinci sıraya yük-
selen Daniel Abt böylece, Paris’te şampi-
yonanın ilk beşinden oluşan grubunda yer 
alacak. Takımın diğer pilotu Lucas di Grassi 
ise, sezonun başlangıcındaki dört yarışa 
katılmamasına rağmen, Fransa’ya sekizinci 
sırada geldi. Audi Sport ABT Schaeffler 
takımlar sıralamasında 12 yarış sonunda 
dördüncü sırada bulunuyor. 



60 61Automobile Magazine | www.automobilemagazine.com.tr www.automobilemagazine.com.tr | MAYIS 2018 

Automobile Magazine | Mayıs 2018motorsporları

Adapazarı’nda Muhteşem Sezon Açılışı
2018 Türkiye Offroad Şampiyonası 1. 
Ayak yarışı 21-22 Nisan 2018 tarihinde 
54 Otomobil Sporları Kulubü tarafından 
Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Korucuk 
mevkiinde gerçekleştirildi. Sakarya Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile 
Adapazarı Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 
yarışa Türkiye’nin farklı illerinden 30 araç ve 
60 sporcu katıldı.

21 Nisan 2018 Cumartesi Günü Toyota Hi-
lux Orman Etabı ile başlayan organizasyon 
iki gün boyunca kıyasıya bir mücadeleye 
sahne oldu. İlk günün genel klasmanı galibi 
eski şampiyonlardan Hüseyin Memi-Mu-
hammed Ali Yılmazer olurken yine eski 
şampiyonların buluştuğu Birkan İçen-Mus-
tafa Saray ikilisi ikinci oldular. Toyota, Ford 
ve Mercedes firmalarının seyirci alanında 
gerçekleştirdiği etkinliklerle renklenen or-
ganizasyon, son zamanlardaki en kalabalık 
seyirci topluluğuna ev sahipliği yaptı. 22 
Nisan 2018 Pazar Günü Zeytindalı 54 sey-
irci etabın izleyicilerden büyük ilgi görürken, 
zorlu mücadelelere sahne oldu. 22 ekibin 
tamamlayabildiği sezon açılış yatışı sonun-
da, Sakarya’dan Birkan İçen-Mustafa Saray 
ikilisi Nissan Terrano ile genel klasman ve 
Sınıf 3 birinciliğinin sahibi oldular. Jeep 
Wrangler ile yine Sinop’tan Cevdet Durdu-
Aydemir Uzun ikilisi sınıf 4 birincisi ve genel 
klasman ikinci olurken, Jeep Grand Chero-
kee ile Karabük’ten Mehmet Vurulmuş-Mus-
tafa Doğan ikilisi genel klasman üçüncülüğü 
elde ettiler. Sınıf 1’de Suzuki X-90 ile Mer-
sin’den Ahmet Yağlı Ender Portakal ve Sınıf 
2’de ise İstanbul’dan Nihat Keskin-Yasemin 
Biber Toker birincilikleri paylaşan ekipler old-
ular. Bu sezon 6 takımın yer aldığı Takımlar 
birinciliğine Adapazarı Belediyesi 54 Takımı 
ulaştı.

2018 Türkiye Offroad Şampiyonası, 12-13 Mayıs 
tarihlerinde ANDOFF tarafından Ankara’da düzen-
lenecek olan 2.ayak yarışları ile devam edecek. 
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Kadın 
Şampiyon 
BANTBORU  
Desteğiyle 
Yeniden 
Parkurlarda

Ülkemizin tek kadın Off-Road S1 şampiyonu ünvanına sahip İlayda Hancı, 2018 sezonunda BANTBORUOff-Road 
Team renkleriyle şampiyonluk kovalıyor. Hancı, Türkiye Off-Road Şampiyonasının Sakarya Korucuk’da gerçekleştirilen ilk 
yarışında, Batuhan Korkut ko-pilotluğunda S1 klasmanında 3. lük kazandı ve podyum gördü. 2016 sezonunu ülkemizin 
ilk kadın Off-Road S1 şampiyonu olarak kapatan 1994 doğumlu İlayda Hancı, bir yıllık aradan sonra BANTBORU Off-
Road Team bünyesinde parkurlara geri döndü. Hancı, Sakarya Korucuk’da gerçekleşen Türkiye Off-Road Şampiyonası 
Birinci Ayağında, BANTBORU renkleri taşıyan Suzuki Grand Vitara’sıyla Batuhan Korkut ko-pilotluğunda, S1 klasmanın-
da 3. lük kazandı ve podyum gördü.

Kendi teknolojisiyle ürettiği ürünleri, bugün dünyada üretilen her 100 otomobilden 4’ünde kullanılan BANTBORU’nun 
desteğiyle yarışan İlayda Hancı, geçtiğimiz yıl yeni takımıyla Baja Turkey 2017 yarışına katıldı. 500 kilometresi özel etap 
olmak üzere 812 kilometrelik parkurda, ülkemizden ve 9 farklı ülkeden sporcularla rekabet eden Hancı, bu zorlu yarışı 
TH1 kategorisinde 3., Kadınlar klasmanında 2. sırada bitirme ve podyumda yer alma başarısı gösterdi.
BANTBORU Off-Road Team, İlayda Hancı pilotajında, 7 ayaktan oluşan Türkiye 2018 Off-Road Şampiyonası’nın tüm 
yarışlarına ve ayrıca Ağustos ayı içerisinde gerçekleşecek uluslararası TransAnatolia 2018 yarışına katılacak.
Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın kalan yarışları, şu şekilde sıralanıyor. 

Sakarya 54 OSK (21-22 Nisan), Ankara ANDOFF (12-13 Mayıs), Samsun VEZİROFF (30 Haziran-01 Temmuz), Sin-
op SİNOFF (28-29 Temmuz), Denizli DENDOFF (29-30 Eylül), Karabük KARDOFF (27-28 Ekim), İstanbul İPSK (24-25 
Kasım), TransAnatolia 2018 yarışı ise, 4 – 11 Ağustos tarihleri arasında koşulacak.
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 Çardak’ın En Hızlısı 
Cem Yalın Oldu

2018 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın ilk yarışı Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından Denizli Çardak Bele-
diyesi katkılarıyla 21 – 22 Nisan 2018 tarihlerinde Denizli Çardak’ta gerçekleştirildi. İlk kez bir otomobil sporları etkin-
liğine ev sahipliği yapan 7,1 kilometre uzunluğundaki parkurda gerçekleştirilen yarış, Çardak Belediye Başkanı Mahmut 
Öztürk‘ün verdiği start ile başladı. Çardaklıların yoğun ilgisine sahne olan ve 3 çıkış üzerinden koşulan organizasyon 
sonunda Kategori 1’de Opel Corsa GSI ile İzmir’den Kaan Kara, Kategori 2’de Renault Clio Sport ile Ankara’dan Refik 
Bozkurt ve Kategori 4’te de Mitsubishi Lancer EVO IX Maxi ile İstanbul’dan Cem Yalın birincilikleri paylaşan isimler oldu-
lar. GP Garage My Team adına yarışan Yalın, 04.10.86’lık zamanıyla günün en hızlı çıkışına imza atan isim oldu. Mahalli 
klasmanda ise İzmirli sporcular arasından Kategori 1’de Fiat Palio ile İsmail Cabacı ve Kategori 2’de de Honda Civic 
Type-R EP3 ile Alper Akgün birincilikleri paylaşan isimler oldular. 2018 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’na 19-20 Mayıs 
tarihlerinde İstanbul Otomobil Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenecek olan 2.ayak yarışları ile devam edilecek…
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DRIFT SEZON AÇILIŞI 
NEFES KESTİ

Drift Otomobil Sporları Kulübü 
tarafından PWR Balata ana 
sponsorluğunda gerçekleştirilen 
2018 Apex Masters Türkiye Drift 
Şampiyonası ilk yarışı, Nissan 
350Z ile yarışan KKTC’den 
Enver Haskasap’ın birinciliği ile 
sonuçlandı. 

29 Nisan Pazar günü Atatürk 
Olimpiyat Stadyumu otoparkında 
gerçekleştirilen organizasyonda 
DM Work’s D’Team adına yarışan 
geçtiğimiz yılın Türkiye Drift 
Şampiyonu Mert Bilaloğlu ikinciliği 
elde ederken, kardeşi genç spor-
cu Ege Bilaloğlu üçüncü sırada 
yer aldı... 

Spor Toto, Red Bull, Power FM, 
Motul ve Strong Tuning tarafın-
dan desteklenen organizasyon, 
her zaman olduğu gibi büyük bir 
seyirci kitlesi tarafından heyecanla 
takip edildi. 2018 Apex Masters 
Türkiye Drift Şampiyonası 09-10 
Haziran tarihlerinde TOSFED Kör-
fez Yarış Pisti’nde düzenlenecek. 
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TURKCELL DERGİLİK UYGULAMASI AYLIK TEKİL İNDİRME RAPOR : 22.500 KİŞİ
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AYLIK 60.000 TEKİL OKUNMA...

ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYONU CAN TOLON OLDU

Türkiye Otomobil Sporları 
Federasyonu TOSFED tarafın-
dan Opel Türkiye, Spor Toto 
ve Petlas katkılarıyla düzen-
lenen organizasyon, 14 Ni-
san Cumartesi günü sıralama 
turlarıyla başladı. Opel Cor-
sa OPC yarış otomobilleri ile 
piste çıkan farklı branşlardan 
48 sporcu arasından en hızlı 
16 isim, pazar günü finallerde 
yarışmaya hak kazandı. Can 
Tolon, Yağız Avcı, Ali Türk-
kan, Burak Çukurova, Engin 
Kap, Orhan Avcıoğlu, İbrahim 
Okyay, Buğra Banaz, Ümit-
can Özdemir, Berkay Besler, 
Murat Bostancı, Yağız Gedik, 
Gün Taşdelen, Adil Küçüksarı, 
Aytaç Biter, Emre Yurdakul ilk 
günün en hızlı 16 ismi olarak 
ikinci gün finallerde mücadele 
etmeye hak kazanan isim-
ler oldular. 15 yıllık bir aranın 
ardından ilk kez geçen yıl 
düzenlenen organizasyon, 
bu yıl da izleyicilerden büyük 

ilgi gördü. Apexmasters drift 
gösterileri, Birkan Polat mo-
tosiklet akrobasi gösterileri ile 
renklenen etkinlikte, 1992 ve 
1994 Türkiye Ralli Şampiy-
onu İskender Atakan ve 1991 
Türkiye Rallikros Şampiyonu 
Cem Hakko Lancia Delta HF 
Integrale ile 1996 Türkiye Ralli 
Şampiyonu Serdar Bostancı 
Ford Escort Cosworth ile ve 
2010 - 2011 ve 2012 Türki-
ye Otokros Şampiyonu Halim 
Ateş de MINI JCW WRC ile 
piste çıktılar. Petlas, Şampi-
yonlar Şampiyonası’na Opel 
Corsa OPC yarış otomo-
billerinde kullanılan, yüksek 
hız, güvenlik ve sürüş keyfini 
bir arada sunan Petlas Ve-
lox Sport PT741 ultra yüksek 
performans lastikleriyle destek 
verdi. Petlas, ayrıca Körfez 
Yarış Pisti’nde yarış parku-
rundaki köprünün yapımını da 
üstlendi. 

Petlas’ın kalıcı bir eserle 
tesise yarar sağladığı 
köprünün resmi açılışı, 
Şampiyonlar Şampiyonası 
etkinlikleri kapsamında 
gerçekleşti. Çalışma 
kapsamında ayrıca, pist 
girişinde bulunan yaya 
köprüsünün üstü kapa-
tıldı ve köprüye giydirme 
uygulaması yapıldı. 15 
Nisan Pazar günü piste 
çıkan 16 sporcu arasın-
dan Can Tolon, Burak 
Çukurova, Adil Küçüksarı, 
Yağız Avcı, Murat Bos-
tancı, Ali Türkkan, Buğra 

Banaz ve Gün Taşdelen 
çeyrek finallere yükselen 
isimler oldular. Bu 8 isim 
arasında yarı finale yük-
selmeyip başaran spor-
cular Can Tolon, Burak 
Çukurova, Murat Bos-
tancı ve Ali Türkkan oldu. 
Yarı final eşleşmelerinde 
ise Burak Çukurova'yı 2-0 
eleyen Can Tolon ve Mu-
rat Bostancı'yı 2-1 eleyen 
Ali Türkkan finale yükseld-
iler. Finalde ise Can Tolon, 
Ali Türkkan'ı 2-0 eleyerek 
'Şampiyonlar Şampiyonu' 
ünvanının sahibi oldu.
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