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NISSAN JUKE

TARZINI YANSIT.
KÜNYE
İmtiyaz Sahibi ve
Genel Yayın Yönetmeni,
(Sorumlu) Yazı İşleri Müdürü
Umut Özgür Sunay
Mali İşler Sorumlusu
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fahriozdogru@gmail.com
İdari İşler Sorumlusu
Aydın Kaygusuz

HAZİRAN sayımızdan merhaba,
Yine muhteşem yine dolu yeni sayımız ile beraberiz. Sizler için yine
güzel içerikler hazırladık. Bu sefer E-Dergimiz tam 84 sayfa olarak
yayına girdi. Dergimizi okuyup indirmenizi ve yeniliklerimizi her
sayımızda takip etmenizi öneriyorum. Çok güzel iş birliktelikleri ve
destekler dergimize her geçen gün daha fazla olmakta. Dergimizi
her ay sizlerle buluşturmak bizim için yorgunluk ardından mutluluğu
da aynı zaman da beraberinde getiriyor. Yeni test sürüşlerimiz ile
bu sayımızda göze çarpan güzel içeriklerimiz var. Dergimizi online
okurken menüden fullscreen yaparsanız daha iyi tadına varırsınız.
İndirip pdf şeklinde daha büyük kaliteli okuyabilirsiniz. Tamamı ile
sizlere dört dörtlük dergi sunmaya çalışıyoruz. Dergimizi hazırlarken
emeği geçen herkese ayrıca çok teşekkür ederim. Bizi takip etmeye
devam edin. Sağlıcakla kalın, gelecek sayımızda yeni test sürüşleri
dopdolu güzel içerikler yine sizleri bekliyor olacak...

Fotoğraf Sanatçısı
Can Aydeniz
Grafik & Tasarım | Reklam
Possible - Umut Özgür Sunay
http://possible.press
Dağıtım ve Satış
Internet Sitesi, Turkcell Dergilik Uygulaması
Yönetim Yeri ve Adresi
İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. AND Ofis
8 -10 D İç Kapı No:5 Ataşehir - İstanbul
Telefon: +90 (216) 290 04 03

Temmuz sayımızda tekrardan görüşmek dileklerimle,

E-Mail: info@automobilemagazine.com.tr
Web: http://automobilemagazine.com.tr
https://twitter.com/automobilemagtr
https://www.youtube.com/automobilemagazinetr

Saygılarımla,

ISSNNO:2148-0001

Umut Özgür Sunay

“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.

http://possible.press
Görülen model üzerindeki aksesuar ve donanımlar Türkiye paketinde farklılık gösterebilir. Juke’un ortalama CO2 emisyon değeri 104-145 gr/km
ve ortalama yakıt tüketimi 4,0-6,3 lt/100 km olup versiyonlarına göre değişmektedir. Yakıt tüketimleri 715/2007/EC’ye göre belirlenmiştir.
Nissan Otomotiv A.Ş. aracın şekil ve donanımında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi için: www.nissan.com.tr
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Petrol Ofisi, Ankara’da 2 günde 10 istasyon açtı
Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörünün lideri Petrol
Ofisi, Ankara’da 2 gün içinde 10 istasyonunun açılış törenlerini gerçekleştirdi. Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper’in katıldığı
törenlerle, Yeni Mahalle’de 3, Sincan’da 1, Gölbaşı’nda 3, Mamak’ta 1 ve Etimesgut’ta 2 adet Petrol Ofisi istasyonu hizmete
girdi.

sahipliği yapan Derince’deki madeni yağ fabrikamızda ürettiğimiz 350’nin üzerinde ürün ile ülkemizin bu konudaki tüm
ihtiyaçlarını karşılıyor, 33 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.
Türkiye’mizde yaygın 1.720 istasyonumuz, taşrada tarımı
destekleyen 1.450 adet köy pompamız ile ülkemizin her noktasında hizmet veriyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Başkentte 2 ve 3 Mayıs’ta gerçekleştirilen açılış törenlerine,
Petrol Ofisi’nden CEO Selim Şiper’in yanı sıra Perakende Direktörü Yiğit Meral, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Mehmet
Abbasoğlu ve CMO Beril Alakoç da katıldılar.

Açılışı gerçekleştirilen her istasyonun Petrol Ofisi’nin bu hizmet
zincirine eklenen yeni birer halka olduğunu belirten Selim
Şiper, “İki günde Başkentimizde 10 istasyon açıyoruz. Diğer
bir deyişle Petrol Ofisi’nin üstün nitelikli ürün ve hizmetleri, 10
yeni noktada daha halkımızla buluşmaya başlayacak” dedi.

Karada, denizde ve havacılıkta hizmet veriyor. Altyapısı ile
devasa kamu projelerini destekliyor. Açılışlarda konuşan Petrol
Ofisi CEO’su Selim Şiper, Petrol Ofisi’nin 1941 yılında Türkiye’nin milli kaynaklarıyla kurulmuş ve halen bugün büyüklüğü
ve verdiği hizmetlerle ülkemizin en büyük milli değerlerinden
biri olduğuna dikkat çekerek, “Petrol Ofisi, Türkiye’nin en
büyük ikinci şirketi; akaryakıt sektörü ile madeni yağlar ve
kimyasallar pazarlarının lideri. Mevcut depolama ve terminal
tesisleri ile Petrol Ofisi, Türkiye’nin bu alandaki altyapısının
büyük bir bölümünü tek başına bünyesinde barındırıyor. Bu
güçlü altyapımızın avantajlarını ülkemizin hizmetine sunuyor
ve 3. Havalimanı, Çanakkale Köprüsü, Ankara Niğde Otoyolu
gibi birçok önemli projeye katkı sağlıyoruz. Türkiye’nin havalimanlarında uçakların, ülkemizin tüm denizlerinde ise gemilerin yakıt ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Alanında Türkiye’nin ve yakın
coğrafyanın en gelişmiş teknoloji merkezi POTEM’e de ev
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Suzuki, V-Strom Türkiye Kulübü’nün
10’uncu Yaşını Kutladı!
Motosiklet dünyasının en tecrübeli markalarından Suzuki, Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Suzuki V-Strom
kullanıcılarının bu yılki buluşmasında da motosikletseverlerin
yanında oldu. Bu sene 10’uncusu Aydın-Didim’deki Aurum
Moon Resort’ta gerçekleşen buluşmada, Türkiye’nin çeşitli
illerinden tam 260 kişi katılırken, Yunanistan, İtalya, Bulgaristan ve Makedonya’dan da kulüp üyeleri katılım sağladı.
Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, konuyla ilgili olarak “Efsanevi V-Strom kullanıcılarının bir araya geldiği V-Strom Türkiye Kulübü, bu yıl 10’uncu yaşını kutluyor.
Markamıza böylesine bağlı olan Suzuki tutkunlarının yanında
olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Gelecekte de
sürekli büyüyen bu ailenin tam destekle yanında olmaya devam edeceğiz” yorumunda bulundu.

kutluyor. Markamıza böylesine bağlı olan Suzuki tutkunlarını
bir arada görmekten ve yanlarında olmaktan büyük mutluluk
ve gurur duyuyoruz. Sürekli büyüyen bu ailenin gelecekte de
tam destekle yanında olmaya devam edeceğiz” yorumunda
bulundu.

Motosiklet dünyasınınlider markalarından Suzuki, bu sene
Aydın-Didim’deki Aurum Moon Resort’ta gerçekleşen
V-Strom Türkiye Kulübü buluşmasında, kulüp üyelerinin tekrar
yanında oldu. 10’uncu yaşını görkemli bir şekilde kutlayan ve
Türkiye’nin birçok şehrinden gelen tam 260 kişinin bulunduğu
etkinliğe, Yunanistan, İtalya, Bulgaristan ve Makedonya’dan
da katılım sağlandı. Suzuki tutkunlarının yeni Suzuki motosiklet modellerini yakından inceleme fırsatı yakaladığı etkinlikte ayrıca Suzuki Vitara ve Baleno modelleri de boy gösterdi.
V-Strom kullanıcılarının birbirini tekrar yakından tanıma fırsatı
bulduğu etkinlikle ilgili olarak, Suzuki Türkiye Genel Müdürü
Ümit Karaarslan “Efsanevi V-Strom kullanıcılarının bir araya
geldiği V-Strom Türkiye Kulübü, bu yıl 10’uncu yaşını
www.automobilemagazine.com.tr | HAZİRAN 2018
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Kordsa, 2018’in İlk Çeyreğinde de
Büyümeye Devam Etti
2018’in ilk çeyreğinde gösterdikleri büyümeden memnuniyetini dile getiren Kordsa CEO’su Ali Çalışkan lastik
güçlendirme, inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojilerindeki gelişmeleri, yatırımları ve 2018 hedeflerini paylaştı:
“Kordsa olarak hedefimiz, bulunduğumuz toplumlar için
değer yaratmak, bunu yaparken de Ar-Ge ve inovasyon
yetkinliğimizden aldığımız güçle iş yaptığımız her alandaki
liderliğimizi devam ettirmek. 2018’in ilk çeyreğinde, 2017
senesinde yaptığımız yatırımlarımızı hayata geçirmeye
başladık. Lastik güçlendirme sektöründe 30 milyon ABD
doları ile Türkiye ve Endonezya’da yaptığımız ek polyester iplik hattı yatırımlarından Endonezya’daki hat Ocak
2018’de devreye alındı ve üretime başladı. 2017 yılında Endonezya’da rekor düzeyde kar ve satış rakamları
açıklamıştık. Bu yeni hattımız ile Asya-Pasifik bölgesinin
gözde pazarı Endonezya’da mevcut gücümüzü pekiştiriyoruz. 2017 yılının sonunda temeli atılan Türkiye’deki hattın ise 2018 yılı içinde açılmasını planlanıyoruz.
İnşaat güçlendirme alanında kullanımı kolay, uzun süreli
dayanım sağlayan ve yüksek performans avantajı sunan
ürünlerle ürün yelpazemizi genişlettik, sektöre maliyet
ve performans avantajı getirecek olan yeni polipropilen
monafilament ürünümüzü 2018 yılında hem Türkiye hem
de Avrupa pazarına sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Doblo ve Fiorino Kendi Sınıflarının Liderleri!
Fiat Professional, 2017 yılında güçlü ürün gamı, tüm yurda yayılmış güçlü bayii teşkilatı ve en iyi müşteri deneyimini
yaşatmak üzere sürekli geliştirdiği hizmetlerleTürkiye otomotiv
pazarındaki iddiasını sürdürdü. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de toplam
233 bin ticari araç satışının gerçekleştiğini belirten Fiat İş Birimi
Direktörü Altan Aytaç, Fiat Professional Ailesi’nin aynı dönemde 58 bin adetle ticari araç pazarından yüzde 25 pay aldığını
belirtti. Satış adetleri göz önünde bulundurulduğunda Fiat Professional markası açısından İtalya’dan sonra en iyi performans
gösteren ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Altan Aytaç,
“2017 yılı hem Fiat hem de Fiat Professional markalarımızın
büyüme yılı oldu. Türkiye’de ürettiğimiz Doblo ve Fiorino,50 bin
adedin üzerinde satış rakamına ulaşarak kendi sınıflarının en
çok satan modelleri oldu. Ducato ve Fullback modellerimizle
de7500 adedin üzerinde bir satış gerçekleştirdik. 2018 yılında 60 bin adetlik satış rakamına ulaşarak pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. 2018 yılına iyi başladık. Pazardaki mevcut
durumumuzu koruyoruz. Doblo ve Fiorino 2018 yılının ilk dört
ayında da kendi sınıflarındaki liderliklerini sürdürüyorlar” dedi.
Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, ülkemizde Tofaş çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Fiat Professional özelinde 2017 yılı
değerlendirmesi yaparak, 2018 hedeflerini paylaştı. Geçtiğimiz
yıl,Türkiye’deki hafif ticari araç bayi teşkilatlanmasını güçlendirecek bir adımlaFiat Professional markası altında yeniden
yapılandıklarını hatırlatan Altan Aytaç, söz konusu oluşumla beraber Fiat Professional’ın hafif ticari araç pazarında,
güçlü ürün gamı ve yaygın bayi teşkilatlanmasıyla büyümesini
sürdürdüğünü belirtti. 2017 yılında Türkiye’de 233 bin ticari
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araç satışı gerçekleştiğini belirten Aytaç, “Fiat Professional
markamız ile geçtiğimiz yıl 58 bin adet satış gerçekleştirdik ve
pazarda yüzde 25’e pay aldık.Şu anda satış adetlerimizle tüm
Fiat Professional dünyasında İtalya’dan sonra en iyi performansı gösteren ülke konumundayız” dedi.
Aytaç ayrıca; “2018 ilk 4 ayına baktığımızda Türkiye hafif ticari
araç toplam pazarının 52.138 adet gerçekleştiğini görüyoruz.
Bu yılın ilk 4 ayında Fiat Professional markamız ile 12. 102
adetlik satış rakamına eriştik. Bu rakamın 11 bin adedini yerli
üretim modellerimiz oluşturdu. Nisan sonunda pazardaki mevcut durumumuzu koruduğumuzu görüyoruz. Doblo ve Fiorino kendi segmentlerinde paylarını artırarak başarı grafiklerini
sürdürüyorlar, her iki modelimiz de liderliklerini koruyor” diye
konuştu.

Ford Otosan, Wings For Life
Dünya Koşusu’nda dünyanın en
kalabalık 3. takımıyla koştu
Sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteği hız kesmeden sürdüren Ford Otosan, omurilik felcinin tedavisi
için yapılan araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda
farkındalık yaratmak amacıyla global çapta düzenlenen
Wings For Life World Run’ın Türkiye ayağının bu yıl da
ana sponsorluğunu üstlendi. Dünyanın farklı noktalarında 12 ülke ile aynı anda Türkiye’nin İzmir kentinde
gerçekleştirilen koşuda Ford Otosan, 943 kişilik Ford
Team ile dünyadaki üçüncü büyük takıma sahip olmanın
gururunu yaşadı. Ford Team, aralarında ünlü sanatçı
Mirkelam ile Ford Otosan çalışanları, tedarikçileri, paydaşları ve gönüllü katılımcılardan oluştu. Ford Motorsport
Türkiye’nin şampiyon ralli pilotu Murat Bostancı’nın kullandığı Ford Kuga’nın “Yakalama Aracı” olduğu yarışa 8
bin kişi katıldı.
Omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara fon
sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla
dünyanın farklı noktasındaki 12 şehirde, 6 Mayıs Pazar
günü eş zamanlı olarak düzenlenen Wings For Life World
Run’ın Türkiye ayağı, İzmir’de Ford Otosan’ın ana sponsorluğunda ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile
gerçekleşti. Yarışta “Yakalama Aracı” olan Ford Kuga’yı
Ford Motorsport Türkiye’nin şampiyon ralli pilotu Murat
Bostancı kullandı.

www.automobilemagazine.com.tr | HAZİRAN 2018
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Mercedes-Benz Türk, Sanal Gerçeklik Teknolojisi ile geleceği tasarlıyor

Yatırımlarını aralıksız sürdüren Mercedes-Benz Türk,
Aksaray Kamyon Fabrikası’nda kullanmaya başladığı
yeni “Sanal Gerçeklik Teknolojisi” ve “Karma Gerçeklik
Teknolojisi” sayesinde Daimler’in Global Sanal Atölyesi’ne
entegrasyon sürecini devam ettiriyor. Daimler kamyon
dünyasında, Aksaray Fabrikası’nda devreye girecek
kapsamların doğruluğunu güvence altında tutmak amacı
ile sanal gerçeklik sistemleri, İş Hazırlama Atölyesi’nde
devreye alındı. Sanal Gerçeklik Teknolojisi, Daimler’in
tüm lokasyonlarındaki mühendislerinin dijital ortamda bir
araya gelerek aynı araç üzerinde eş zamanlı olarak daha
gerçekçi model incelemeleri yapmasına olanak sağlıyor.
Bu sayede çalışanlar, kendilerini, seçimi önceden yapılan
bir ortamda ve önceden hazırlanmış araçların yanında
buluyor. Sisteme giriş yapan çalışanlar; sanal olarak, istedikleri takdirde yürüyerek aracın etrafında dolaşabiliyor,
istedikleri takdirde parçaya eğilip yakından bakabiliyor ya
da ellerindeki kumandaların özelliklerini kullanarak istedikleri parçayı söküp takabiliyorlar. Sisteme eklenen yeni
özellikler sayesinde istenilen parçadan ya da yerden ölçü
de alınabiliyor. AR-GE çalışmaları devam eden araçların
üzerine ayrıca kablolar veya borular çizebiliyor ya da
bu parçaların yerçekimi etkisi altında nasıl etkilendikleri
ölçümlenebiliyor. 2017 yılında ilk kurulumları yapılan “Karma Gerçeklik Teknolojisi” ile “Sanal Gerçeklik Teknolojisi”
sayesinde montaj-demontaj işlemleri sırasında yaşanabilecek herhangi bir iş kazası riski de ortadan kaldırılıyor.
Sanal Gerçeklik Teknolojisi, özel donanımlı bir gözlüğe, iki
adet kablosuz kumandaya ve bu donanımları takip eden
iki adet baz istasyonuna sahip. Kullanılan IC.IDO (I see. I
do) programı fizik parametrelerini (yer çekimi, kablo/hortumlardaki esneme ya da bükülme tansiyonunu vb.) hesaplayarak, örneğin 50 kg ağırlığındaki bir direksiyon kutusunun döndürme, kaydırma gibi hareketlerinin gerçek
dünyadakine en yakın şekilde olmasına olanak sağlıyor.
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Dünyanın en büyük havalimanının
inşaatında kullanılan lastiklerin
%50’si Goodyear
Yatırım maliyeti 10.2 Milyar Euro olan İstanbul’un yeni
havalimanı tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon
yolcuya hizmet edecek ve 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tek bir çatı altında ve sıfırdan yapılan dünyanın en
büyük havalimanındaki 6 pistten 350 destinasyona uçuş
gerçekleşecek. İstanbul’un yeni havalimanının ilk fazı bu
sene içinde hizmete açılacak. Goodyear, 3. havalimanı
konsorsiyum firmasının sözleşmeli tedarikçisi olarak,
tüm lastik tüketiminin %50’sini karşılıyor. Çalışmaların
başlangıcından itibaren yaklaşık olarak 22.000 lastik
satışı gerçekleştirerek projeye büyük katkılar sağlayan
Goodyear, projede ağırlıkla Goodyear MSD II ve MSS II
lastiklerinin satışını gerçekleştirdi. Ayrıca, proje etaplarında karşılaşılan farklı yol ve zemin şartları nedeniyle Goodyear ORS ve ORD Offroad ağır şantiye ürünleri de tercih
edildi. Çoğunlukla dört ve beş akslı dorse olan kamyonlara tedarik edilen lastikler, şantiye sahalarına malzeme
taşınması gibi karayolu ve arazi hizmet uygulamalarına
yönelik kullanılan Goodyear’ın Omnitrac II kamyon lastikleri olarak öne çıkıyor. Bunlar da Goodyear Omnitrac
MSS II önden çekişli lastikler ile Omnitrac MSD II arkadan
çekişli lastiklerin birlikteliğinden oluşmaktadır. Bu lastiklerin özelliği, bu mega projenin zorlu koşullarında kaçınılmaz
olan hasara daha yüksek direnç göstermeleri, azami
çekiş ve yüksek kilometre performansı sağlamalarıdır.
Omnitrac MSS II ve MSD II lastikler, Goodyear tarafından
geliştirilen Max Teknolojisi’ne sahiptir. Bu lastikler; karma
servis kullanımı, bir diğer deyişle havalimanı sahası gibi
hem asfaltsız zeminde hem de kumda kullanılması için
geliştirilmiştir. Kullanılan en son teknoloji ürünü malzemeler ve tasarım özellikleri, özellikle yüksek sıcaklık olmak
üzere tüm koşullarda dayanıklılığın yanı sıra yüksek kilometre performansı ve çekiş gücü de sağlamaktadır.

www.automobilemagazine.com.tr | HAZİRAN 2018
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Renault Trucks, Türkiye’de 20.yılını
kutlarken vites büyütüyor ...

16 ton ve üzeri ticari araçlar sektöründe yakıt tasarrufunda lider çekici ve kamyonları ile ön plana çıkan Renault Trucks, Türkiye’de 20.yılını kutluyor. 2017 yılında
tüm dünyada yüzde 4’lük büyümeye imza atan Renault
Trucks, Türkiye’de ithal markalar arasında ilk üçte olmayı
hedefliyor.
20.yıl kutlamaları çerçevesinde Renault Trucks Dünya
Başkanı Bruno Blin de Türkiye’yi ziyaret etti. Hadımköy’de Renault Trucks’ın yeni satış ve satış sonrası
hizmet noktasının açılışına katılan Bruno Bilin, Türkiye’nin
ticari araçlar pazarındaki yüksek potansiyeli ile Avrupa’da
en önemli pazarlardan biri olduğunu belirtti.
Türkiye’yi ziyaret eden Renault Trucks Kıdemli Başkan
Yardımcısı Olivier De Sait Meleuc ve Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine de ticari araçlar pazarı
ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin Avrupa ticari araçlar pazarında önemine
değinen Renault Trucks Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier De Sait Meleuc; “20 yıldır özenle yürüttüğümüz operasyonlarımız sayesinde Türkiye ticari araçlar pazarında
gücümüzü her geçen gün arttırıyoruz. Araçlarımız teknolojileri, performans ve verimlilikleri ile zaten tüm dünyada
tercih ediliyor. 2017 yılında globalde yüzde 4 oranında
pazar payımızı büyütürken ve Avrupa’da pazar payını
en çok arttıran marka olduk. Türkiye’de de yakıt tasarrufunda lider çekici ve kamyonlarımız ile hedeflerimizi
büyütüyoruz” diye belirtti.
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Temsa İş Makinaları, Volvo
Trucks’ın Dünya Genelindeki
En İyi Servis Yarışması
VISTA’da Finale Kaldı...
Temsa İş Makinaları, Türkiye tek yetkili distribütörlüğünü sürdürdüğü Volvo Trucks’ın
global çapta bu yıl 60.sı düzenlenen ve alanında dünyanın en büyük yarışması olan
VISTA (Volvo International Service Training
Award)’nın Dünya Şampiyonası finallerine
kaldı. İsveç’in Göteborg kentinde yer alan
Volvo Müzesi’nde gerçekleşen yarı finalde,
Temsa İş Makinaları’nın Türkiye genelindeki bayilerinde çalışan satış sonrası ekiplerinden Sağlam Motorlu Araçlar, Gökdenizler
Otomotiv, Özmutlubaş Otomotiv ve Temsa
İş Makinaları Hadımköy Servis yarışa katıldı.
Sağlam Motorlu Araçlar, yarı finallerde bilgi
ve deneyimleri ile ön plana çıkan başarılı 40
takım arasında yer alarak Dünya Şampiyonası
finallerine kalmaya hak kazandı.
Volvo Trucks’ın satış sonrası servis hizmetlerini iyileştirme amacıyla düzenlediği VISTA
yarışmasına bu yıl yaklaşık 125 ülkeden 231
takım katıldı. Alanında dünyanın en büyük müsabakası olan VISTA finallerine, Volvo Trucks
Türkiye’nin de yer aldığı 40 finalist takımın
katılımıyla 26 Haziran tarihinde Brezilya Curtiba’da gerçekleşecek.

Marmara Belediyeler Birliği 2018 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı Antalya’da
gerçekleştirildi. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mevlüt Uysal başta olmak üzere çok sayıda
büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanının katıldığı toplantıların ana gündem maddesi, doğanın ve çevrenin korunması oldu. Yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından
tasarlanan çevre dostu araçlarıyla, son 5 yıldır Türkiye’de sektör lideri konumunda bulunan TEMSA da Marmara Belediyeler Birliği Genel Kurulu’nun katılımcıları
arasında yer aldı. TEMSA, şehir içi taşımacılığında en çok tercih edilen araçları
arasında bulunan MD9 LE’yi, Marmara Belediyeler Birliği Genel Kurulu kapsamında sergiledi.
www.automobilemagazine.com.tr | HAZİRAN 2018
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Honda'nın 'yakışıklı'
motosikleti CB250R
Türkiye'de ...
Honda’nın, motosiklet deneyiminde bir sonraki adımı atmak isteyen yeni sürücüler için
şık bir ‘spor naked’ olarak geliştirdiği CB250R
sahip olduğu teknolojik özelliklerle dikkat
çekiyor. Hafif “Neo Sports Café” tarzındaki
CB250R, 250 cc hacimli su soğutmalı motoru, 6 ileri şanzımanı, tamamen yeni boru tipi ve
preslenmiş çelik şasisi, 37 mm USD çatalı, 4
pistonlu Nissin ön frenleri ve 5 farklı seviyede
ayarlanabilir amortisörleriyle rakiplerinden
farklılaşıyor. Ayrıca tamamen LED ön aydınlatma, LCD ekranlı gösterge ve IMU tabanlı
ABS başta olmak üzere pek çok teknolojik
özellik de CB250R’ın standart donanımları
arasında yer alıyor. CB250R iddialı tasarımı
ve yüksek malzeme kalitesi ile küçük hacimli
motosikletler sınıfına tamamen yeni bir boyut
kazandırırken daha büyük ağabeylerinde kullanıma sunulan premium özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Honda CB250R, hem
1000 hem de 125 cc’lik kardeşleriyle paylaştığı minimalist, yalın ve çıplak “Neo Sports
Café” tasarım diliyle motosiklet tasarımında
yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.
Çok fonksiyonlu LCD gösterge paneli hız,
devir, yakıt seviyesi ve vites konumu bilgilerini
üst sıradaki ikaz lambalarıyla birlikte okunaklı
bir şekilde sürücüye iletiyor.
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Enerji alanındaki en köklü ve etkin STK’lar arasında yer alan
Türkiye LPG Derneği’nde Genel Sekreterlik görevine, sektörün
deneyimli isimlerinden Cem Önce getirildi.
13 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen 43. Olağan Genel
Kurulu’nda Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Eyüp Aratay’ın seçilmesiyle Yönetim Kurulu yenilenen Türkiye LPG
Derneği’nde Genel Sekreterlik görevini üstlenecek isim de belirlendi. Türkiye LPG Derneği (TLPGD) Genel Sekreterlik görevine 2 Mayıs 2018 itibari ile LPG sektörünün tecrübeli isimlerinden Cem Önce atandı.

Ön far üstte kısa ve altta uzun far olmak
üzere iki bölümlü bir yapı sunarken, arka stop
lambası da son dönemdeki Honda motosikletlerinde kullanılan ince yapıyı gözler önüne
seriyor. 10,1 litre kapasiteli yakıt deposu özel
tasarımlı bir kapağın altında gizlenirken depo
dolum kapağı savaş uçaklarındakilere benzeyen tasarımıyla dikkat çekiyor. Alçak tasarlanan egzoz sistemi de çift çıkışlı egzoz ucuyla
birlikte sağ tarafta konumlandırılıyor.

Dacia, Hakkını Ver sloganı ile başlattığı ve ilk e-ticaret uygulamasını
da kapsayan 100 Duster’lı ön lansman kampanyası ile tarihinde bir
ilke imza atarak Effie Ödülleri’nde ‘’Küçük Bütçeyle Büyük Başarı’’
kategorisinde Altın Effie ödülünün sahibi oldu. Mart ayında Türkiye’de satışa sunulan Yeni Duster’ın lansmanından önce, e-ticaret
ile online satış gerçekleştirilmişti. Ilk yüz müşteri Yeni Duster’ı pazara
sunulmadan önce web sitesi üzerinden satın alma ayrıcalığına sahip olmuştu. Reklam sektörünün Oscar’ı olarak kabul edilen Effie
2018 ödülünü alan Dacia, Yeni Duster roadshow organizasyonu ile
Türkiye’yi dolaşıyor. Toplam 12 şehri kapsayan roadshow organizasyonunda Yeni Duster, ‘’Hakkını Ver’’ sloganı ile otomobilseverlerle buluşuyor. Katılımcılar, test sürüşünün yanı sıra sanal gerçeklik
dünyasını Yeni Duster ile deneyimleme fırsatı yakalıyor.
www.automobilemagazine.com.tr | HAZİRAN 2018
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ROLLS-ROYCE
ELMAS CULLİNAN’I
ORTAYA ÇIKARDI ...

Rolls-Royce CEO’su Muller-Ötvös “Müşterilerimize bir SUV`de bulamadıklarını sunduğumuzu biliyoruz. Hayatlarında
sınır kabul etmeyen bu yeni öncülerin cesaretleri ve macera
duyguları deneyimlerini belirliyor.
Cullinan, kusursuz lüksün ve off-road kapasitesi ile harmanlandığı en saf biçimidir. Tarih bizim emsalimizi oluşturdu ve
bugün Rolls-Royce harekete geçme çağrısını yanıtlıyor. Hayalperestlere, maceracılara, kaşiflere ve özgürlüğün üstünlüğüne inananlara cevabımız Rolls-RoyceCullinan’dır. Her
yere zahmetsiz yolculuk, Cullinan’ın arkasındaki bir vaat
değildir. Bu gerçektir.” dedi.

Rolls-Royce’un ilk arazi aracı yeni Cullinan’ı tüm dünyada eş
zamanlı online tanıttı.
Rolls-Royce üç yıl önce 4x4 için çalışmalara başladığını
duyurmuştu. Dünya üzerindeki müşteriler “Rolls-Royce’dan”
daha önce hiçbir SUV’da görülmemiş performansı ve lüksü
bir arada sunmasını istediler. Rolls-Royce, karşılaşabilinecek
tüm zorlukların üstesinden gelebilecek beceriye sahip, kullanıcısını dünyanın diğer ucuna götürebilecek Cullinan’ı
tasarladı.
Otomotiv her zaman hızlı ve dinamik bir iş olmuştur ve yeni
konseptler büyük bir düzenle ortaya çıkar. Ancak bu yeni
kavramların, isteklerinden ödün vermeyen müşteriler tarafından benimsenmesi için mükemmeleştirilmesi gerekir.
Cullinan, daha önce hiç görülmemiş bir Rolls-Royce’dur. Sir
Henry Royce`un “ Yaptığınız her işte mükemmellik için gayret
edin. Var olanın en iyisini daha iyi hale getirin. Var olmadığı
zaman ise onu yaratın.” dediğinde ki düşüncesinin bugün
hayata geçmiş hali Cullinan’dır.
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İsmini şu anda İngiliz Kraliyet tacının üzerinde bulunan
dünyanın en büyük elmasından alan Cullinan, 2018’in ve
tüm zamanların muhtemelen en çok beklenen Rolls-Royce
otomobiliydi. Çağdaş ve fonksiyonel tasarım, artan SUV
araçlar karşısında, Cullinan’ı ikonikleştiriyor.
Rolls-Royce’un en pratik hali olan Cullinan, günümüzde
mevcut olanlar arasından, çok yönlülüğü, aile odaklılığı
ve eğlenceli sürüşüyle sıyrılan en lüks SUV’dir. Yepyeni
alüminyum lüks mimarisi üzerine oturtulan ikinci Rolls-Royce
olan Cullinan, dünyada teknolojik olarak en gelişmiş ve yalnızca amaca yönelen bir otomobildir. Gezegenin tümünde
oluşabilecek her türlü tahribata karşı test edilen Cullinan,
Rolls-Royce’un yol alışkanlıklarından herhangi bir taviz vermeden, “sihirli halı sürüşü” gelişimini, arazi sürüşü keyfiyle
birleştiren inanılmaz yetenekli off-road aracıdır.
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Meşhur sihirli halı sürüşü, daha hafif mimarisi ve en son
otomatik dengeleme hava süspansiyonu sayesinde yolda ve
yol üzerinde etkili bir sürüş sağlıyor. Mevcut havalı süspansiyon sisteminin kapsamlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasıyla, pervane şaftlarının güçlendirilmesi, sürücünün ön
tekerleklere dahil edilmesi ve yeni 6.75 litrelik ikiz turbo
V12 Rolls-Royce motorunun tam olarak yeniden işlenmesi, mümkün olan en düşük devir sayılarda (850Nm) doğru
tork seviyesini (1,600 devir / dakika) sağladı. Rolls-Royce
mühendislik ekibi, Cullinan’ın lüks Rolls-Royce araç sahiplerini daha önce hiç seyahat etmediği yerlere götürmesini
sağlıyor.

www.automobilemagazine.com.tr | HAZİRAN 2018
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Suv sektörünün ilk “Üç kutu” otomobili Cullinan’ın bölme duvarı,
bagaj bölmesinden uzaklaşan yolcular için ayrı bir ortam yaratır.
Rolls-Royce motor Cars tasarım direktörü Giles Taylor “Müşterilerimizin maceracı dürtülerini tatmin edecek meydan okuyan bir
tasarıma sahip, otantik, üç kutulu, yüksek gövdeli bir arazi aracı
tasarladık.” dedi.
Cullinan’daki koltuklar Rolls-Royce kalitesini ve işçiliğini sergileyen
cesur, kendine güvenen bir karaktere sahip. Yeni koltuklar, RollsRoyce’ın deri zanaat ustalığını da gözler önüne seriyor, çünkü tüm
sırt paneli, üç boyutlu bir yüzey elde etmek için tek bir deriden
üretildi. Cullinan’ın arka yolcu bölmesi, özel ihtiyaçlar için, evde hissi yaratacak en iyi koltuğu sunmak üzere tasarlanmıştır. Arkada iki
çeşit koltuk konfigürasyonu sunulmaktadır. Salon Koltukları veya
Bireysel Koltuklar. Salon koltuk konfigürasyonu, iki seçeneğin daha
işlevselidir. Arka koltuklar katlanabiliyor olarak tasarlanmıştır. RollsRoyce için bir ilk olan katlanabilen koltuk özelliği fonksiyonelliği ön
plana çıkarır. Üç kişi oturabilecek şekilde tasarlanan koltuklar, sadelik ve pratikliğin birleşimidir. Cullinan, Manzara süiti ve Rekreasyon
modülü dahil olmak üzere, koleksiyonerlerinin çeşitli yaşam tarzlarına göre özel olarak geliştirilmiş bir çok bespoke özelliğe sahiptir.
Rolls-Royce stilinde zahmetsiz heryere gidebilen bir otomobil yaratan marka, SUV segmentinde de en üst noktaya çıkmayı
başardı.
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Mitsubishi L200’ün
“Her Sürprize Hazır”
kampanyası Effie’de
gümüş ödül kazandı ...
Temsa Motorlu Araçlar’ın Mitsubishi L200 için
gerçekleştirdiği “Her Sürprize Hazır” kampanyası, 10.
Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda otomotiv
kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Mitsubishi
L200’ün zorlu koşullardaki performansını vurgulayan
kampanya bu sene otomotivde altın ödüle layık görülen
proje olmadığı için kategori için verilen en büyük ödülü
almış oldu. Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler
Derneği’nin, Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle düzenlediği 10. Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda
yaratıcılıkta sınır tanımayan, etkisi kanıtlanmış reklam ve
pazarlama iletişimi kampanyaları yarıştı.
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En etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği Effie 2018’de otomotiv kategorisinde en büyük
ödül olan gümüş ödülü kazanan L200 kampanyasında
olağanüstü hava koşullarının sadece doğada değil şehirde
de olağanüstü bir araç gerektirdiği vurgulanıyor.
Havas Engage imzası taşıyan kampanya filminin prodüksiyonu Spark Film tarafından gerçekleştirildi. İki gün boyunca
şehir ve doğada yağmur, sel, dolu gibi zorlu koşulların canlandırıldığı filmin yönetmenliği Mehdi Norowzian’a, müzikleri
ise 3K1A’ya ait.
Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up ve 4x4 teknolojisi ile tasarlanan ve yüksek donanım seviyesine sahip olan
Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra
kabiliyetiyle 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 yeni süspansiyon sistemi
sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor.
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Yeni BMW M5
Şimdi Türkiye'de

Sınırları zorlayan, üstün mühendislik tasarımı ile yenilikçi
sürüş zekasının birleşimi olan Yeni BMW M5’in 6.jenerasyonu BMW Studio’da otomobil severlerle buluştu.
Yeni BMW M5, yenilikçi dört çeker sistemi M xDrive,
600 bg güç üretenve 750 Nm maksimum tork sunan,M
TwinPower Turbo teknolojisine sahip 4,4 litre V8 motoru ilesürücüsünü olağanüstü güç ve çevikliğe sahip
yüksek performanslı bir spor sedan otomobilin pilotuna dönüştürüyor. Yeni BMW M5’te saf M sürüş keyfi,
yepyeni bir seviyede sunuluyor. Davetlilerin büyük ilgi
gösterdiğiYeni BMW M5’intanıtım gecesindemerakla
beklenen yeni model, konusunda uzman BMW Genius’lar tarafından tanıtıldı. Ayrıca gecenin bir diğer sürprizi olarak davetliler 2003 model (E39) bir IndividualBMW M5’i de yakından inceleme fırsatı buldular.

Olağanüstü gücü, ilham veren tasarımı ile Yeni BMW
M5, BMW Studio’da gerçekleştirilen özel bir etkinlik ile
ilk kez görücüye çıktı.
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DB11’DE GARANTİ SÜRESİ
5 YILA YÜKSELDİ
Ünlü ‘DB’ neslinin cesur lideri olmak için üretilen Aston Martin’in DB11 modelinde garanti süresi 5 yıl/80 bin
kilometre olarak yeniden revize edildi. Efsane otomobilİn Türkiye’deki satış ve satış sonrası hizmetini D&D
Motorlu Araçlar sunuyor.

Aston Martin’in 21. yüzyıl tasarımı olarak gösterilen ve
geçtiğimiz aralık ayında Türkiye’de satışa sunulan DB11
modelinde garanti süresi kapsamında 5 yıl/80 bin kilometre olarak yeniden yükseltildi. D&D Motorlu Araçlar
güvencesiyle Türkiye’ye getirilen efsane otomobil, Türkiye’de rekor satış rakamlarına ulaştı. DB11’in bu denli
ilgi toplaması ile birlikte, kullanıcılarına garanti süresinde
de yeni bir ayrıcalık tanınması kararı alındı.
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Aston Martin DB11 öncü aerodinamiğiyle, canlı ve
ayrıcalıklı bir tasarım anlayışını gözler önüne sererken
yeniden tasarlanan 5.2 litrelik çift turbolu V12 motoruyla Aston Martin tarihindeki en güçlü, en verimli ve en
dinamik DB modeli oluyor. 600 BHP ve 700 Nm’lik
torku, DB11’i bugüne kadar üretilen en güçlü DB modeli olurken, 320 km’lik maksimum hız ve 0-100 hızlanmasını ise 3.9 saniyede tamamlıyor.

Akıllı tümsek aktivasyonu ve Start-Stop teknolojisi
sayesinde bu güç, büyük ölçüde geliştirilen verimlilikle
destekleniyor. DB11, kendine has zarif tasarımı ve yeni
çift turbolu V12 motorunun muazzam performansından
yararlanmak için, DB11’in şasisi, süspansiyonu, direksiyon sistemi ve elektroniği yeniden ele alındı ve yeni
temel teknolojiler kullanıldı. GT, Sport ve Sport Plus adlı
çoklu dinamik sürücü modları, motor tepkisini ilerici bir
anlayışla yoğunlaştırıyor.
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Audi 2025 yılında
800 bin elektrikli
araç satacak ...
Audi, 2025 yılında tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçlardan oluşan yaklaşık 800 bin araç satmayı
hedefliyor. Marka önümüzdeki 5 yıl her model serisinde bir elektrikli araba seçeneği sunacak. Bunların
çoğu tamamen elektrikliyken, küçük bir kısmı plug-in hibrit olacak.

2025 yılına kadar marka, hızla birbirini izleyecek şekilde 20’yi
aşkın elektrikli modeli ürün yelpazesine ekleyecek. Audi e-tron
Sportback 2019 yılında piyasaya sürülecek, tamamen elektrikli
ikinci otomobil olacak ve ardından Audi e-tron GT, 2020 yılında
satışa sunulacak. Bunlara ek olarak, Audi 2020 yılında premium
kompakt segmentine elektrikli bir model ekleyecek. Audi, 2025
yılında tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçlardan oluşan yaklaşık 800 bin araç satmayı hedefliyor.
Elektrikli mobiliteyle birlikte Audi, üretim konusunda bütüncül ve
kaynakları koruyan bir yaklaşımı benimsiyor. Audi e-tron; Brüksel’de yüksek hacimli, CO2 nötr sertifikalı bir üretim süreciyle
imal edilecek ilk premium otomobil olacak. Brüksel’in izinden
giden Audi, dünya çapındaki tüm üretim tesislerini 2030 yılına
kadar CO2 nötr hale getirecek.

Milyarlarca Euro değerindeki yatırım paketi kaynaklarının kullanılmasını sağlamak için Audi, geçtiğimiz yılın sonunda Eylem ve
Dönüşüm Planını açıklamıştı. Yeni gelir kaynaklarına ulaşmak,
maliyet yapılarını iyileştirmek ve şirketin yeni iş modellerine uyma
konusundaki dönüşümünü hızlandırmak, bu planın amaçları
arasında. Böylelikle yatırımın kapsamı ciddi derecede genişleyecek. 2025 yılına kadar yaklaşık 40 milyar Euro; e-mobilite, otonom sürüş ve dijitalleşme gibi stratejik alanlara yönlendirilecek.
Bu yatırım, üretimin dijitalleştirilmesi için de yapılacak.
AUDI AG Yönetim Kurulu Başkanı Rupert Stadler, “Daima Vorsprung durch Technik sloganıyla çalıştık; pusulamız teknoloji olmaya devam edecek” dedi. Stadler sözlerine şöyle devam
etti: “Amacımız mobiliteyi kökten değiştirmek. Elektrikli mobilite
konusunda da premium otomobil üreticileri arasında bir numara
olmak istiyoruz. Motivasyonumuz ise müşterilerimize günlük kullanım açısından tam sürdürülebilirlik sağlamak, taviz vermeden
en iyi kaliteyi ve sürüş keyfini sunmak. Teknolojik mükemmeliyetle elde ettiğimiz Vorsprung’u kullanıyor ve elektrikli mobiliteyi
yepyeni bir seviyeye taşıyoruz.”

E-tron’un piyasaya sürülmesiyle birlikte, Avrupa’daki Audi
müşterileri yüksek performanslı şarj altyapısından yararlanabilecek. Audi, Ionity ortak girişimi aracılığıyla bu altyapının geliştirilmesine katkı sağlıyor. Audi e-tron’un üretim versiyonu, hızlı şarj
istasyonlarında 150 kilovata kadar şarj edilebilen ilk otomobil
olacak. Bu istasyonlarla birlikte elektrikli SUV, 30 dakikadan kısa
bir süre içinde uzun yola çıkmak için hazır olacaktır. Söz konusu
araç Lithium-ion aküsü sayesinde WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Ticari Taşıtlar Test Prosedürü) sürüş döngüsü kapsamında 400 kilometreyi aşkın bir menzile ulaşabiliyor.
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’Hakkını Ver’’ sloganı ile yollara çıkan ve toplam
12 şehri kapsayan roadshow organizasyonu ile
otomobilseverlerle buluşan Yeni Duster, Türkiye
turunun son durağı olan İstanbul’da tamamladı.
12-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul Zorlu Center’da gerçekleşen organizasyon kapsamında
katılımcılar, test sürüşünün yanı sıra sanal gerçeklik dünyasını Yeni Duster ile deneyimleme fırsatı
yakaladı. Yeni Duster’ı, Antalya, Gaziantep, Adana, Kayseri, Ankara, Trabzon, İzmir, Eskişehir,
Bursa, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul’u kapsayan
12 şehirlik tur sonunda toplam 3 bin 500 kişi test
etti.
Özel olarak hazırlanan off-road parkurunda profesyonel eğitmenler eşliğinde katılımcılar, alana
yerleştirilen Orman, Çöl, Buzul konseptinde üç
farklı ortamda sanal gerçeklik gözlükleri ile Duster deneme fırsatı buldu. Microsoft’un piyasaya
yeni sürdüğü Hololens gözlüğü ile gerçekleştirilen
Duster Sürüş Asistanı parkuru ise sürüş deneyimini bambaşka bir noktaya taşıdı.
Türkiye’de 76.800 TL’den başlayan fiyatlarla
satışa sunulan, Comfort ve Prestige olmak üzere
iki donanım seviyesi ile pazarda yerini alan Duster,
yeni versiyonunda 1.2 TCe 125 bg (4x2) benzinli
motoru seçenekleri arasına ekledi. Duster böylece,
Türkiye’de bütün müşterilerin talebine cevap verebilecek iki benzinli, iki dizel olmak üzere zengin bir
motor yelpazesi ile satışa sunuluyor.

TÜM GRAN TURISMO
OYUNLARININ SATIŞI
80.4 MİLYONU GEÇTİ ...
Sony Interactive Entertainment (SIE) bugün, popüler
Gran Turismo satışlarının, oyunun ilk piyasaya çıktığı
20 yıl öncesinden bugüne kadar, 80.4 milyon üniteyi[1] geçtiğini açıkladı.
Gran Turismo’nun yaratıcıları Polyphony Digital’in,
Fédèration Internationale de l’Automobile adlı motor sporları kuruluşuyla ortaklaşa geliştirdiği yeni FIA
Gran Turismo Championships ile birlikte satışların
daha da artması bekleniyor. Gran Turismo oyunlarının yaratıcısı Kazunori Yamauchi, konuyla ilgili
olarak şunları söyledi:
“20 yıllık tarihinde 80.4 milyon Gran Turismo oyununun oynandığını hayal etmek şaşırtıcı güzellikte bir
haber. Oyunlarımızı oynamak için geçirilen bu muazzam zamanı düşünmek beni gerçekten mutlu ediyor!
Topluluğumuza, yakın arkadaşlarımıza ve otomotiv
endüstrisindeki destekçilerimize içten teşekkürlerimi
ve takdirlerimi iletmek isterim. Gelecek yıllarda yarış
konusunda en üst düzeyde heyecan ve eğlence sunmanın yanı sıra otomobillerin ve manzaraların tasviri
ile yaratımını mümkün olan en iyi şekilde sağlamak
için çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.”
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Yeni Isuzu N Serisi kamyonetler daha yüksek
performanslı yeni motoruyla satışa sunuldu ...
1898 cc motoruyla yeni N-Serisi Isuzu Kamyonetler, 123 PS güç üretirken,
320 Nm’lik tork değeriyle önceki versiyonlarına göre daha performanslı ve
daha tasarruflu olarak satışa sunuluyor. Arttırılmış diferansiyel oranı, 6 ileri
yeni şanzıman ve otomatik debriyaj sistemi ile konfor ve performansı bir
arada sunan Isuzu N-Wide ve NLR modelleri selefine göre daha çevreci
Euro 6b emisyon değerlerini de yeni motoru sayesinde sunmaktadır.
Şehir içi taşımacılığının olmazsa olmazı Isuzu N-Wide ve NLR yeni dönemde artık daha iddialı.
63 ilde 103 servis noktasıyla Türkiye’nin en büyük ticari araç servis ağını
sunan Anadolu Isuzu, 7/24 hizmet anlayışıyla satış sonrası hizmetlerde de
N-Serisi sahiplerine avantajlar sunuyor.
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ödülüne layık görüldü
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NISSAN LEAF, 5 Yıldız
İle Tam Not Aldı ...
Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı EuroNCAP’in 2018 değerlendirme kriterlerine göre test
edilen Yeni Nissan LEAF, çarpışma testlerinde tam
not olan 5 Yıldız alma başarısı gösteren ilk elektrikli araç oldu. Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı EuroNCAP, Yeni NISSAN LEAF’i 5 Yıldız ile
ödüllendirdi.
Yeni NISSAN LEAF, Euro NCAP’in 2018 yılı için
kapsamını genişlettiği ve yalnızca araçlarla sınırlı kalmayarak, yayalar ve trafikte her geçen gün sayısı
artan bisikletlileri de kapsayan kritik çarpışma testlerinde değerlendirilen ilk otomobil oldu. Araçların
güvenlik seviyesini belirlemek için yaralanmalara
neden olabilecek önemli gerçek yaşam kaza senaryolarını bir dizi çarpışma testiyle belirleyen Euro
NCAP’in genişletilen bu testlerinde Yeni NISSAN
LEAF, yetişkin korumasında yüzde 93, çocuk korumasında ise yüzde 86 puan aldı.
Çarpışma testini gelişmiş sürüş destek sistemlerinin
de etkisiyle 5 Yıldız alarak tamamlayan Yeni NISSAN LEAF, NISSAN’ın başarısını kanıtlamış olan ve
kapsamlı özellikleriyle öne çıkan ProPILOT sistemiyle
daha güvenli bir sürüş sunuyor.
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Mitsubishi Motors’un en son tasarımlarından biri
olan coupe SUV otomobili Eclipse Cross SUV ve GTPHEV Concept, The Chicago Athenaeum uzmanları tarafından GOOD DESIGNTM ödüllerine layık
görüldü.
Mitsubishi Motors’un Outlander’da devrim niteliğindeki makyaj, onu takip eden konsept otomobil
tasarımları ve sonrasında piyasaya sunulan yepyeni Eclipse Cross, Mitsubishi Motors’un başlattığı
tasarım rönesansının bir göstergesi olarak başarıyı
ve ödülleri beraberinde getirdi.
GOOD DESIGNTM ödülleri, Tasarımda Mükemmeliyet ve Tasarımda İnovasyona verilen en eski ve en
prestijli Global Ödül Programı olma özelliğini taşıyor.
Chicago Athenaeum Mimari ve Tasarım Müzesi tarafından düzenlenen ödüller, çağdaş tasarım
konusunda bilinci artırmayı ve hem ürünleri hem de
tasarım ve imalatta sektör liderlerini onurlandırmayı
hedefliyor.
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.

İlk olarak, 2016 yılındaki Paris Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan MITSUBISHI GT-PHEV Concept, aynı zamanda MMC’nin gelişmiş ve tescilli elektrikli
dört çeker kontrol teknolojileri ile birlikte Mitsubishi’nin en son tasarım dilini
de sergiliyor.
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Yeni Audi A6 Sedan
Tamamen yenilenen sekizinci nesil Yeni Audi A6, tüm motor seçeneklerinde sunulan hibrit teknolojisi,
sürüş güvenliğini daha da artıran 39 adet asistan sistemleri, sezgisel kullanım özellikli bilgi ve eğlence
sistemleri ve dinamik tüm tekerden yönlendirme sistemi ile otomobilde business class konforunu
güncelledi.

Audi’nin dokunmatik Multi Medya Arayüzü (MMI) sisteminin yeni Audi A6’da yer alan versiyonu, akıllı
telefona benzer ekranı ve işletim sistemiyle sezgisel kullanım imkanı sunuyor. Önceki modelde bulunan birçok düğme ve kontrolün yerini iki geniş ekran aldı. A6 bu güncelleme sayesinde uçtan uca dijitalleşmeyi “business class” ile tanıştırıyor. MMI sistemi, sesli kumanda sayesinde kendisine yöneltilen
soru ve komutları araç içi bilgisayarda kayıtlı verileri kullanarak ya da MMI navigasyon plus desteğiyle,
buluttan edindiği bilgiler sayesinde işliyor.

Audi, Yeni A6 ile başarılı sedan modelinin sekizinci neslinde, segmentine sayısız yenilik getiriyor. Dijitalleşme, rahatlık ve sportiflik yönünden, incelikle tasarlanan Audi A6, lüks sınıf otomobiller arasında
çok yönlü bir yetenek. Tümüyle dijital ve dokunmatik MMI sistemi, araç içi bilgi ve eğlence sistemleri
için kolay bir kullanım sunuyor. Sistematik olarak dijitalleştirilen iç mekan, segmentinde çığır açacak
nitelikte. Süspansiyon, pürüzsüz bir sürüşün konfor ve dengesini, sportif bir karakter ile bir araya getiriyor.Tüm motor seçeneklerinde rahatlık ve verimliliği gözeten yarı hibrit sistem yer alıyor.
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MMI navigasyon plus ayrıca navigasyon sistemine çok sayıda yeni özellik getiriyor. Bunlar arasında yer
alan otomatik öğrenme fonksiyonu, kullanılan yolları öğrenerek sürücüye aramalarda akıllı tavsiyeler
sunuyor. HERE tarafından işletilen sunucularla sağlanan güzergah tavsiyelerinde, tüm bölgenin trafik
durumu göz önünde bulunduruluyor. Yeni A6, 39’a kadar çıkan sürücü destek sistemiyle premium
sınıfta yeni standartlar yaratıyor.
Süspansiyona getirilen yenilikçi çözümler sayesinde yeni Audi A6, önceki versiyonuna kıyasla daha
sportif. Standart özellik olarak gelen ilerici direksiyonun halihazırda otomobile kattığı sportiflik, direksiyon açısı arttıkça daha da belirgin hale gelirken, yeni süspansiyon konsepti otomobilin zemine verdiği
tepkileri incelikle yansıtıyor. Şehir içinde yüksek manevra kabiliyeti sunan yeni Audi A6, kırsal yollarda
çevik, otobanda ise dengeli ve konforlu bir otomobil.

Bu üst düzey çeviklik ve manevra kabiliyetinde, opsiyonel olarak sunulan dinamik tüm tekerlerden
yönlendirme sistemi büyük rol oynuyor. Bu sistem sayesinde, neredeyse beş metre uzunluğundaki
sedanla manevra yapmak da oldukça kolay bir hale geliyor. Yüksek hızda ise tekerlekler aynı yönde
dönerek, düz yolda veya şerit değiştirirken daha dengeli bir sürüş sağlıyor. Dolayısıyla A6, sürücüye
yüksek hızlarda istikrarlı bir sürüşten ötesini sunuyor. Direksiyon hareketlerinin özellikle arka koltuklarda daha hafif hissedilmesini sağlayan sistem, bu sayede yolcu konforunu da iyileştiriyor. Yeni Audi
A6, ilk etapta 3.0 TDI motor seçeneği ile pazara sunulacak. Konfor ve verimliliği artırmak adına tüm
motorlarında yarı hibrit sisteminin kullanıldığı otomobil, 286 HP güç üretiyor. Yeni Audi A6’nın 3.0 TDI
motorlu versiyonunda sekiz ileri tiptronic şanzıman ve quattro dört tekerlekten çekiş sistemi standart
olarak bulunuyor.
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NISSAN, üstü açılır
LEAF’i tanıttı ...

NISSAN, dünyanın en çok satan elektrikli modeli
LEAF’in üstü açık versiyonu olan NISSAN LEAF
Open Car’ı Tokyo’da lanse etti. Japon otomotiv
devi NISSAN, %100 elektrikli modeli LEAF’in piyasaya sürüldüğü 2010 yılından bu yana Japonya’daki 100 bin adetlik satış performansını kutlamak için NISSAN LEAF Open Car’ı sahneledi.
Tokyo’da düzenlenen Sıfır Emisyonlu Toplum Forumunda tanıtılan araç, NISSAN’ın elektrikli araç vizyonunun bir parçası olarak ortaya çıktı. Dünyanın
en çok satan elektrikli otomobili olan NISSAN
LEAF, 2010 yılından bu yana tüm dünyada 320
binden fazla satıldı. Satış performansı her geçen
gün artan LEAF, daha önce New York Auto Show
öncesinde düzenlenen ‘Dünyanın En İyi Otomobilleri’ ödüllerinde ‘Dünyanın En Çevreci Otomobili’ seçilmiş; Avrupa Yeni Araç Değerlendirme
Programı EuroNCAP’ten de 5 yıldız almıştı. Ekim
2017’de lanse edilen yeni nesil NISSAN LEAF;
e-Pedal, ProPILOT sürüş destek sistemi ve ProPILOT Park gibi gelişmiş NISSAN Intelligent Mobility
teknolojileri ve yanı sıra gelişmiş menziliyle de öne
çıkıyor. MNISSAN’ın Japonya’daki 100 bin adetlik
satışını kutlamak amacıyla geliştirilen LEAF Open
Car için şu anda bir üretim planı bulunmamakta.
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CITROËN’DEN İLERİ KONFOR
SINIFI VE ULTRA-MODÜLER
BİR SUV: C5 AIRCROSS

C5 Aircross, yüksek performanslı, Euro 6.2 standartlarını karşılayan benzinli ve dizel motor seçenekleri
ve yakıt avantajı sağlayan daha hafif 8 vitesli EAT8 tam otomatik şanzıman ile geliyor.
Fransa’daki Rennes-La Janais tesisinde üretilen C5 Aircross, 2018 yılı sonunda satışa sunulacak.
2019 yılının sonunda sunulması planlanan Plug-in Hybrid (PHEV) versiyonu ise Citroën’in ilk Plug-in
Hybrid modeli olacak.

KAPAK

Ürün gamındaki SUV modellerinin sayısını artıran Citroën, yeni SUV modeli C5 Aircross’u tanıttı. Markanın amiral gemisi görevini üstlenecek olan yeni nesil SUV C5 Aircross, sunulan 30 farklı gövde
kombinasyonu sayesinde tüketicilere geniş kişiselleştirme imkanı sunuyor. Citroën Advanced Comfort® programının elçisi olan C5 Aircross, SUV segmentindeki en modüler ve konforlu model olma
iddiasında. Yeni Progressive Hydraulic Cushions™ (Kademeli Hidrolik Destekli) süspansiyon sistemi
ve Advanced Comfort® koltuklarla donatılan C5 Aircross çok konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor.

Ayrı ayrı kaydırılabilen, katlanabilen ve yatırılabilen arka koltuklar sayesinde otomobilin bagaj hacmi
580 litre ile 720 litre arasında değişebiliyor. Sınıfının standartlarının üzerinde bagaj hacmi sunan C5
Aircross benzeri görülmemiş bir modülerlik sağlıyor. C5 Aircross, ön camın üst kısmında yer alan bir
kamera ve ön tamponun içindeki radar sensörü sayesinde otonom sürüşe doğru önemli bir adım
olan, aralarında, Aktif Güvenlik Freni, Stop&Go özelliğine sahip Adaptif Cruise Control, Şeritte Kalma
Asistanı, Park Asistanı, zorlu koşullarda sürücülere destek olan Yokuş İniş Destek Sistemi ve Grip
Control’ün de bulunduğu 20 farklı sürüş ve konfor destek sistemi ile donatıldı.
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Citroën, C3 Aircross ile başlattığı SUV hareketini C5 Aircross
ile devam ettiriyor. Citroën, tasarım için pratiklikten taviz vermek istemeyen müşterilerin beklentilerini gözeterek C5 Aircross’u tasarladı. Global otomobil satışlarının dörtte birini
oluşturan ve her geçen gün büyüyen SUV segmentinin en
güçlü oyuncularından birisi olmaya aday olan C5 Aircross,
göz alıcı tasarımının yanında yüksek konforuyla da rekabette
bir adım öne çıkıyor. Citroën’in yeni SUV’u C5 Aircross benzersiz, enerjik ve kendinden emin tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. C5 Aircross; 4,50 metrelik uzunluğu, otomobile
güçlü bir hava katan Airbump®’ları, 230 mm’lik yerden yüksekliği ve dikkat çekici tavan çıtalarıyla SUV segmentinde
farkını ortaya koyuyor. C5 Aircross, kişiselleştirilebilir full dijital
gösterge paneli, insanı saran yüksek konforlu koltukları, yola
hâkim olma hissi veren yüksek oturma pozisyonu, merkezi
orta konsolu ve kullanılan yumuşak malzemeleri sayesinde
içine girer girmez güvenlik ve kalite hissi veriyor. Diğer Citroën modellerinde olduğu gibi C5 Aircross’ta da çeşitli
kişiselleştirme özellikleri mevcut. C5 Aircross’ta yedi farklı
gövde rengi, iki tonlu tavan çıtası, ön tampon, ön kapıların alt
kısmında yer alan Airbump®, üç adet Renk Paketi sayesinde
benzersiz bir C5 Aircross tasarlamak mümkün. C5 Air-
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cross’un içine geçtiğinizde ise otomobilin dışıyla uyumlu
renk ve malzemeler kullanan 5 farklı kabin kombinasyonuyla
kişiselleştirme yapmak mümkün. Citroën Advanced Comfort® programının üyesi olan C5 Aircross, sağladığı konfor
ile fark yaratıyor. C5 Aircross’ta sunulan Progressive Hydraulic Cushions™ (Kademeli Hidrolik Baskı Yataklı Süspansiyon™) süspansiyon sistemi ve Advanced Comfort koltuklar
yol bozukluklarını dışarıda tutma ve benzersiz sürüş konforu
sağlama konusundaki rakip tanımayan kabiliyet sunuyor. Bu
özellikler sayesinde C5 Aircross uçan halı konforunda seyahat deneyimi sunuluyor. 580 litre bagaj hacmi sunan C5 Aircross’un ayrı ayrı kaydırılabilen, katlanabilen ve yatırılabilen
arka koltuk sırası sayesinde bagaj hacmi 720 litreye kadar
genişleyebiliyor. Bu sayede C5 Aircross sınıfının en iyi bagaj
hacmini sunuyor. 12,3 inç TFT dijital gösterge paneli ve 8 inç
kapasitif dokunmatik ekranla donatılan C5 Aircross 20 yeni
nesil sürücü destek sistemine sahip. C5 Aircross, kablosuz
şarj sistemi, ConnectedCAM gibi yeni teknolojileri sunarak
bağlantı seçeneklerinde de rakipsiz olduğunu kanıtlıyor. Otomobilin kalbinde verimli ve yüksek performanslı, 130 ile 180
beygir arasında güç üreten, benzinli ve dizel güç üniteleri yer
alıyor.

6 ileri manüel veya EAT8 Tam otomatik şanzıman ile gücünü
yere aktaran C5 Aircross, 2019 yılının sonlarında Plug-in
Hybrid (PHEV) versiyonuyla yollara çıkacak. Bu sayede
C5 Aircross Plug-in Hybrid (PHEV) teknolojisiyle donatılan
ilk Citroën olacak. Avrupa’da 2018 yılının sonunda pazara
sürülmesi planlanan C5 Aircross, Fransa’daki Rennes-La
Janais tesisinde üretilecek. Citroën CEO’su Linda Jackson,
gerçekleşen lansmanda C5 Aircross hakkında şunları belirtti: “Bugün Fransa’da bulunan Rennes tesisinde üretilen ve
dünya çapında 92 ülkede satılması planlanan C5 Aircross’u
tanıtmaktan büyük bir gurur duyuyorum. C5 Aircross, markanın kimliğini, tasarım anlayışını, konforunu ve modülerliğini benimseyen bir SUV modelimiz. C5 Aircross, Citroën’in
yeni amiral gemisi konumunda olup markanın uluslararası
büyümesinde destekleyici bir model olacak.” C5 Aircross,
diğer Citroën modellerinden tanıdığımız ve Citroën dediğimizde akla gelen güçlü ve kararlı ama agresiflikten uzak
tasarım ve renkli kişiselleştirme seçenekleri ile SUV segmentinin köklü kurallarını yıkıyor. C5 Aircross, 4.500 mm’lik
uzunluğu, 1.840 mm’lik genişliği, 1.670 mm’lik yüksekliği ve
230 mm’lik yerden yüksekliği ile rakiplerinden daha geniş
yaşam alanı ve daha iyi SUV özellikleri sunuyor. Kendinden

emin bir tasarıma sahip araçta tasarımı destekleyen, keskin
ve dinamik stile sahip 17, 18 ve 19 inçlik jant seçenekleri
de bulunuyor. Otomobilin geniş ve iddialı tasarıma sahip ön
kısmında kullanılan Citroën logosu ve ileri teknoloji iki katlı full
LED farlar artık bir Citroën klasiği. Gündüz farları ile sinyallerden oluşan far grubu logodan dışa doğru uzanan çizgilerle
araca güçlü bir hava katıyor. Uzun ve yüksek kaput ise bir
SUV’dan beklenen dayanıklılığın ve sağlamlığın altını çiziyor.
Aracın genişliği de tamponun altında konumlanan yan hava
girişleriyle ön plana çıkarıldı. Citroën C3, C3 Aircross, C4
Cactus ve Berlingo’da da kullanılan renkli detaylar ise aracın
ön yüzünü canlandırıp otomobilin özgün karakterini güçlendiriyor. Araca yandan baktığımızda parlak siyah kaplamalı A, B
ve C sütunları ile parlak siyah yan camlar sayesinde aracın
etrafının cam yüzeyler tarafından 360° çevrelendiği hissi yaratılmış. Şık ve iki renkli tavan çıtaları profile özgün bir
görünüm kazandırmanın yanında otomobile zarafet ve saflık
katıyor. Renk seçeneklerine sahip Airbump®’lar, çamurluk
ağzında yer alan plastik parçalar ve alt gövde korumaları
otomobilin klasik SUV stilinde ön plana çıkmasına yardımcı
oluyor. Geniş ve yatay tasarıma sahip arka kısım ise geniş
alan ve bagaj hacminin işaretçisi sayılır.
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C5 Aircross’ta kullanılan koltuklar yolculara üstün konforun sunulduğu yepyeni bir seyahat deneyimi yaşatıyor. Yola
hakim bir bakış açısı için yüksek konum sağlayan koltuklar birinci sınıf konfor ve destek sağlayıp yolculara yoldan
uzakta, evinizin koltuğunda oturuyormuş izlenimi veriyor. Yeni yüksek yoğunluklu sünger aynı zamanda direksiyon
başında geçirilen uzun yolculuklardan sonra çökme veya uzun yıllar kullanımdan sonra yıpranma oluşmasını engelleyerek benzersiz konfor sunuyor.

KAPAK

C5 Aircross’un Avrupa’daki tüm versiyonları Citroën’in rakipsiz konfor ve sihirli halıyla seyahat hissi sunan Progressive
Hydraulic Cushions™ (Kademeli Hidrolik Destekli) süspansiyon sistemi ile donatılıyor. Bütün C5 Aircross modellerinde
standart olarak gelen ve bir Citroën yeniliği olan Progressive Hydraulic Cushions™ süspansiyon sistemi Citroën’in
hareket düzeneği konusundaki deneyimini ortaya koyuyor. Neredeyse 100 yıldır süspansiyon konforu markanın
DNA’sına işlenmiş konumda.

Yüksekte konumlanan iki parçalı ve 3 boyutlu LED
stop grubu ise dikkatleri üzerine çekmenin dışında
aracın genişliğini ön plana çıkarıyor. Tamponda yer
alan hava kanalları ve bagaj kapağının üzerinde yer
alan spoyler ise gövde tasarımının aerodinamik
yapısını ön plana çıkartıyor. Arka tamponun her iki
tarafında bulunan krom egzoz çıkışları ise otomobile statü ve prestij katıyor. C5 Aircross’un kabini
yola hakim bir görüş alanı için yüksek bir sürüş
pozisyonu ve araçtakilerin kendilerini güvende
hissettikleri ferah ve prestijli bir ortam sağlıyor.
C5 Aircross’un kalitesi tereddüde yer bırakmayan
kabini stil, görsel kalite ve rahat hissini bir arada
sunuyor. Çok yönlü, geniş ve iddialı olan gösterge
paneli konfor ve maceraya işaret ediyor. Sürücü
tarafında kullanılan gösterge paneli üç farklı grafik
stiline sahip 12,3 inç, kişiselleştirilebilir bir TFT dijital ekrandan oluşuyor. Bu ekrandan sürücü seçili
sürüş bilgilerinin doğrudan görebiliyor. Bu sayede
konfor ve güvenlik seviyesi artıyor. Kontrol kumandalarını da içeren direksiyon simidi parlak siyah ve
saten krom detaylara sahip. Altı düz tasarlanan
direksiyon simidi bazı donanım seçeneklerinde
çift renkli ve parçalı deriyle kaplanıyor. Havalandırma çıkışları ve 8 inçlik dokunmatik ekran birbiriyle
uyumlu şekilde orta konsolda yer alıyor. Krom ve
parlak siyah ayrıntılarla sahip havalandırma ızgaraları ise hatasız ısı konforu sözü veriyor. Ayrıca bu
ızgaralar Citroën’in SUV modellerinde kullanılan
bir imza niteliğinde.
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SUV segmentinin olmazsa olmazı geniş ve yüksek orta konsola sahip olan C5 Aircross’ta yüksek
kaliteliye sahip yumuşak malzemelerin kullanımı
dikkat çekiyor. Hem görsel hem de dokunma
hissi açısından kalite hissi veren malzemeler kullanan C5 Aircross, açılabilir, geniş ve soğutmalı bir
kolçağa, arkadan aydınlatmalı bardak yuvalarına
ve kablosuz şarj için özel bir alana sahip. Dokunsal ve görsel açıdan hoş olan yumuşak ve kaliteli
malzemeler kolçak, orta konsol ve gösterge paneli
yuvası gibi sıkça temas edilen yerlerde kullanılıyor.
C5 Aircross, kumaştan Nappa deriye kadar çeşitli koltuk döşeme seçenekleri sunuyor. Advanced
Comfort koltuklarda yolculuk keyfini artırmak için
son derece yumuşak bir his sağlayan malzemeler kullanılıyor. Yapılan seyahatlerden ilham alan
tasarımcılar ilk defa C4 Cactus ile görülen kapı
tutacaklarını C5 Aircross’ta da kullanmayı ihmal
etmemişler. Tasarımın her aşamasına dahil olan
Citroën Advanced Comfort® programını etkisi C5
Aircross’un her noktasında hissediliyor. PSA Grubu’nun verimli, hafif ve ileri teknoloji ürünü EMP2
modüler platformu üzerine geliştirilen C5 Aircross,
üstün sürüş konforu ve yüksek sürüş zevkine ek
olarak ilk kez C4 Cactus ile Avrupa’da görülen
Progressive Hydraulic Cushions™ (Kademeli Hidrolik Destekli)süspansiyon sistemi ve Advanced
Comfort koltukları barındırıyor.
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Range Rover Velar
R-Dynamic SE
240HP AWD ...
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Aracımızın üzerinde 6 adet hava yastığı bulunuyor. 8 ileri otomatik şanzıman. 2 bölgeli klima çıkışı. Güneş korumalı
arka camlar. Elektrikli ayarlanan direksiyon sistemi. Akıllı acil durum frenleme. Anahtarsız giriş. Trafik işareti tanıma.
Sürücü yorgunluk takip sistemi. Navigasyon. 360 derece park mesafe yardımı. Touchpro çift ekran. 325mm Ön fren
kaliperi. Meridian surround ses sistemi. 10 yünlü SRC hafıza elektrikli ön koltuklar. Chrome Deri direksiyon. Cam tavan
ve açılır elektrikli perde sistemi. R-Dynamic dış tasarım paketi. Metal R-Dynamic kapı eşikleri, Parlak spor pedallar...

TEST

Test Sürüşü ve Fotoğraf: Umut Özgür Sunay
Öncelikle bu çok özel bir araç. Bu araçla 2 gece 3
gün geçirdiğim için kendimi şanslı hissediyorum.
“Range Rover Velar 240 HP AWD R-Dynamic SE” modelinin test sürüşünü gerçekleştirdim.
Aracımız, Range Rover Suv model serisine yeni
eklendi. Velar aracımız, tam donanım ile beraber
alt ve üst modellerine göre sıra dışı tasarımı ile ilgileri üzerinde hissettiren bir araç.
Bu sebeple bu aracı burada anlatmayı doğru yapamayabilirim. Yeterince onu size anlatamaya bilirim. İşte asıl korkum tam olarak burada başlıyor.
evet size Velar’dan bahsedeceğim, tam olarak
benim işim bu…Ve bir şekilde bu aracı size anlatmak görevim. Velar çok özel bir araç, neden
mi? Çünkü Land Rover, Range Rover markası bu
modeli ayrı bir sınıfta ayrı bir kitleye hitap ettiği için
özel tasarlamış. Öncelikle aracımız hakkında size
biraz bilgi vereceğim; Neler var, neleri yok ? diye…
Bu araçta bir Range Rover’da aradığınız her
şey donanım anlamında aslında var. Buna elektrikli koltuk ısıtıcısı donanımını ilave etmiyorum.
Bulamadım, sanırım bu donanımda yoklar… bu
konuyu konuşmak istemiyorum. Hava yeterince
sıcak… Range Rover Velar 240 beygir güç üretiyor. AWD yani otomatik akıllı sürekli 4 çeker
sistemine sahip. 4×4 Suv.
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TEST

Velar’ın navigasyon kullanım ekranı da oldukça büyük.
Dokunmatik olduğu için eliniz ve parmaklarınız ile haritayı
büyüterek istediğiniz yöne çevirebiliyorsunuz. Aynı şekilde
ön gösterge panelinde de ayrıca navigasyon’u bölünmüş
ve eş zamanlı olarak görebilirsiniz.
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Arka tarafta 1 adet güç çıkışı, İç aydınlatma sistemi. Matrix led farlar. Cruise Control hız limiti, Hands-Free bagaj
kapağı, Şerit terk uyarı takip sistemi, geri görüş kamerası,
kör nokta uyarı sistemi, geri trafik monitörü. All Terrain program kontrol sistemi. Elektronik havalı süspansiyon. Siyah
tavan rayları ve Siyah kontrast tavan. ohh yazarken dahi
yoruldum… Şimdi gelelim aracımız Velar neyin nesi; Range
Rover’ın en devasa büyük klasik modellerine James Bond
filmlerinden hastayım zaten… Bildiğiniz gibi bu zamana kadar onun bir alt modeli diyebileceğimiz yalnızca tasarım ve
büyüklük olarak diyebiliriz; Evoque modelimiz vardı… Vardı
diyorum. Çünkü artık onun yerini Velar satın aldı. En büyük
klasik Range Rover’dan sonra ona en yakın Range Rover Velar artık geliyor. Ama nasıl geliyor? ; Evoque ve klasik
Range Rover tasarımı ve karışımı bir alt yapı ile geliyor.
Geldi… Bu araç daha önce ve her zaman aslında hastası
olduğum Evoque ‘dan daha uzun ve hacimli olarak bir
büyüğü sınıfta yer almakta. Alt yapı bakımından bize biraz
daha uzun bir şasi ile sunulmakta olan Velar, aslında bana
kalırsa burada yapılmak istenen biraz bayan sürücülere hitap ediyor olması. Tamamı ile bir aile, çocuğu olan köpeği
evcil hayvanı olan aile ve bayan sürücülerin çok daha rahat
edebilecekleri bir yapıya sahip aslında VELAR. Fakat bir
erkek olarak bu aracı kullanmaktan onun içerisinde olmaktan ve kısa süre içinde ise yaklaşık 2.500 km yol yapmaktan
çok keyif aldım. Bu yolculuğum sırasında Velar’ı çok daha
iyi tanıma fırsatı elde ettim. Evet belki çok fazla bir para
ödeyerek bu araca sahip oluyorsunuz, bir masaj sisteminin koltukta olmasını arzu ederdiniz belki de; bende öyle
düşünmüştüm. Gerek kalmadı.
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TEST

Velar arka tarafta oturan yolcular
için oldukça cömert sayılabilecek
bir diz mesafesi de sunuyor. Çift
bölmeli klima çıkışı ve 1 adet güç
çıkış ünitesi burada yer almakta.

Range Rover Velar, hem iç hem dış tasarım ve verdiği
ortak kullanım hissi olarak bana tamamı ile Jaguar
F-Pace Suv modelini anımsattı. Velar aracımızda
da arka koltuklar yine Jaguar F-Pace’te olduğu gibi
elektrikli ve belirli bir açıda arkaya doğru yatabiliyor.

Gerek kalmıyor, aklınıza bile gelmiyor, aracın size verdiği
enerji ve rahatlık her şeye bedel diye düşünüyorum. Vermiş olduğunuz maddiyat ile çok sağlam ve çok güvenli her
yol şartında rahat edebileceğiniz araç satın almış aslında
oluyorsunuz. Bu araç zaten bir ömürlük diyebilirim. Kaldı ki
Land Rover, Range Rover’ların aslında hepsi öyle.
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Aracı tatil yöresi Kemer tarafında kullandığım için merkezde
çok fazla rus turist vardı. Velar araca hemen hemen hepsinin bu kadar dikkatini çekeceği ve ilginin fazla olması
beni şaşırttı. Aracın başında ve içinde fotoğraf çektiren bay
bayan karı koca eşler bile oldu…Sokaklarda aracı gören
işte Velar diyerek yanına yaklaşıp tatilini unutup araca
bakan rus turistlerin sayısını inanın hatırlayamıyorum. İstanbul’dan başlayan yolculuğumda uzun yolda Velar’ı zorlamadan Antalya’ya kadar makul hızlarda yakıt sarfiyatını
öncelikle test etmek için kullandım. 2.0 litre Dizel motora
sahip olan aracımız ortalama da fabrika verilerine göre biraz
daha fazla yaksa da 1.5 depo ile Antalya’ya vardığımda full
depodan yalnızca bir çeyrek gitmiş yakıtım kalmıştı. Benim
Antalya’ya varmam 1.5 depoyu bile aslında bulmadı. Uzun
yolda sürüş konforu olarak elbette mükemmel. Deri koltuklar bir kere çok rahat. Koltuk başlığı da o şekilde oldukça
rahat olduğu için sizi yormuyor.

Daha çok gaz pedalında kullandığım araçta ayağımı uzun
süre kullanmama rağmen ağrıtmadı, rahatsız etmedi. Zaten
%90 menüden seçili olan ECO modunda tüm yolculuğumu geçirdim diyebilirim. Yakıttan oldukça tasarruf etmenizi
sağlayan önemli bir sistem ayrıntı. Velar, dediğim gibi anlatması her şeyi ile dolu bir araç. Onu nasıl kullandığınız
önemli. Birden fazla olan sürüş modları sayesinde aracı olduğundan çok farklı kullanabilirsiniz. Aracımızda zaten Ec0
start-stop hakim, ışıklarda frene bastığınızda devreye giriyor. Bundan çok rahatsız olmadım. Yani motorun durması ve
tekrar çalışması çok sorun olmadı. Aracın uzun yolda arada
bu şekilde dinlenmesi aslında iyi. Karbon salınımını düşünmemiz gerekli. Aracımızda Pirelli marka oldukça büyük
ebatlı lastiklerimiz ve alaşımlı jantlar mevcut. Tüm yol tutuşu
AWD sistemi ile beraber bu jant ve lastiklere bağlı diyebiliriz.
Araca göre oldukça büyük ve kaslı bir lastik görünümüne
sahip.
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Özellikle arkadan baktığımızda lastiklerin ne kadar geniş olduğunu yandan baktığımızda ise ne
kadar büyük olduklarını görebiliriz. Bu aracı yol
dışına çıkarmanız nerede ise imkansız diyebilirim.
Bu bakımdan hem AWD oluşu hem de tasarım
olarak yolda kalmak için dizayn edilmiş. Buna
güvenlik donanımları da eklenince tam. Tabii
aracımızın biraz yüksek oluşu, Suv olmasından
kaynaklı olarak virajlarda biraz hızlı girdiğinizde ya
da fren yaptığınızda olası verdiği sağ ve sol ya da
öne doğru olan baş eğmesi gibi salınımlarından ilk
başta biraz rahatsız ve huzursuz olabilirsiniz.
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Fakat bu size güvensizlik anlamında aklınıza kötü
bir şey getirmesin. Zaman içerisinde aracın bu
tatlı salınımlarına alışa-bileceğinizi düşünüyorum.
Zaten oldukça sert olmayan direksiyon ve konfor
yapısı ayrıca, yumuşak fren pedalı ve azaltılmış
tepkiye sahip frenleme sistemi ile bir bayan kullanıcının çok daha hoşuna gidebilecek bir model
olsa da kesinlikle bir erkek olarak sahip olmak isteyeceğim bir model. Velar, ı Kemer dağ yollarında da ayrıca test ettim. Biraz da aracın off-road
kabiliyetinden bahsedelim;
Zaten aracımızda her türlü donanım var ve yol
şartlarına göre sizi yönlediriyor, önümüzde yer alan
ekranda sürüş modlarını seçebiliriz. Yol durumu
ve şartlarına göre çeşitli sürüş modlarımız mevcut.
Mesela ben, hafif arazi ortamı için bu ekran üzerinde yer alan Mud-Ruts modunu off-road arazi
modunu seçiyorum. Bu seçimim ile beraber araç
durduğu yerde havalı süspansiyonu sayesinde
beni orta seviyeden biraz daha yukarıya kaldırarak aracı bir nebze yerden yükseltiyor. Yanda ki
fotoğrafta sol üst kısımda en yukarıda aracın olduğunu yükseklik olarak görebilirsiniz. İşte bu şekilde ne mi oluyor tam anlamı ile; dışarıdan çıkıp araca baktığımızda çamurluk ile lastikler arasında bir
açıklık olurken, aynı zamanda Velar en yüksek offroad modunda aracın ön ve arka lastikleri belirli bir
açıda içe doğru eğim alarak kapanıyor. Yukarıda
ki fotoğrafta aracımızın yerden ne kadar yüksekte
olduğunu görebilirsiniz. İşte bu şekilde bunun gibi
arazi ve çok daha ağır arazi şartlarında AWD akıllı
4 çeker özelliği sayesinde düşük hızlarda aracınızı
tehlikeye sokmadan yol alabilirsiniz. Tabii Velar’ da
dik eğim iniş düğmesi de mevcut. Bu eğim iniş
yardım tuşu sayesinde aracınız sizi belirli bir hızda
güvenli şekilde fren yaparak çok dik bir rampadan
aşağı inmenizi sağlar.
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Arazi şartlarında bu yükseklikte yol alırken Velar’ın
süspansiyonları oldukça sert oluyor. Bu sebeple lastikleriniz eğer etli ve kalın değilse yani tam anlamı ile
arazi lastiği toprak yol lastiği değilse yalnızca biraz
konfordan ödün vermek sureti ile aracın içerisinde sert
yolu hissetmeniz de olası bir durum. Yani en yüksek
süspansiyon seçeneğinde yavaşta gitseniz sert yol
tepkilerini aracın içinde belirli bir süre alacaksınız. Ben
bir Range Rover’dayım neden bu kadar konforsuz
derseniz size önerim. Off-Road yol modundan aracın
sürüş seçimini çıkartmanız ve Auto yol moduna alarak
menüden konforu seçmeniz olacaktır. Araçta zaten
normal kullanım için süspansiyonu alçalttığı için daha
konforlu şekilde yol alabilirsiniz.

Ayrıca, Velar’da F1 vites kulakçıkları da bulunmakta. Bu kadar
fazla olan sürüş ve kullanım özeliklerine Suv ve Dizel olan bu
araca bir de F1 vites kulakçıkları eklendiğinde değmeyin keyfine derim. R-Dynamic özelliğinden kaynaklı olarak anahtar
düğmesine bir defa kapıları açmak için bastığınızda ön sağ ve
sol ayna yardımı ile yere Land Rover Velar logosunu yansıtarak
veriyor. Bu da diğer bir ayrıntı tabii...
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Yeni X-TRAIL
7 kişilik koltuk
seçeneği…
Test Sürüşü ve Fotoğraf: Umut Özgür Sunay

Yeni X-Trail’in benzersiz iç mekanı için
Bose® mühendisleri tarafından özel
olarak tasarlanan sekiz adet stratejik yerleştirilmiş hoparlör ile müziği her
zamankinden daha fazla hissedeceksiniz. Bose® ses sisteminin içerdiği iki
adet woofer ile alçak frekanstaki sesleri
yoğun bir şekilde duyacak ve aracınızın
içinde konser heyecanını yaşayacaksınız.
Elleriniz doluyken bagajı açmak artık
problem değil. Yeni X-Trail’in hareket
sensörlü bagaj kapağını tek hareketinizle
anahtarınıza ihtiyaç duymadan kolayca
açabilirsiniz. Yeni Nissan X-TRAIL, her
zaman olduğu gibi yine çok ayrıcalıklı.
Agresif hatları, konforlu yaşam alanı ve
ayrıcalıklı hissettiren Nissan Intelligent
Mobility teknolojileri ile aile boyu heyecanı doya doya yaşamanız için yeniden
tasarlandı. Yeni X-TRAIL, heyecanın yanı
sıra konforun da zirvesine ulaşıyor. Daha
şık görünümü, üst düzey güvenliği ve
ileri teknolojileriyle bambaşka bir sürüş
deneyimi yaşatıyor. Nissan Intelligent
Mobility teknolojilerini herkes için yenilik,
herkes için heyecan tutkumuzdan yola
çıkarak geliştirildi.

Bugüne kadar yaptığım tüm yolculukları unutun! dCi 130 dizel motor
ve otomatik vites seçeneği ile Yeni
X-TRAIL en konforlu, en rahat yolculuğu sunuyor. Yeni X-TRAIL’in iç
hacminde herkese, her şeye yetecek kadar yer var. Çift dikişli deri
koltukları, led aydınlatması, yol
boyunca sana eşlik edecek yorgunluk algılama sistemi, otomatik
uzun far asistanı ve daha pek çok
özelliği ile diğerlerinden çok farklı.
Rüzgar tüneli testleri ile kanıtlanan
kabin içi sessizliği. Arka sütunların
çevresindeki paneller ve aerodinamik gövde sayesinde sürtünmeyi neredeyse hissetmeyeceksiniz. Devrim niteliğinde bir sonuç:
şaşırtıcı derecede sessiz bir sürüş
ve etkileyici bir yakıt tüketimi. Yeni
X-Trail’ in teknolojik iç tasarımını
destekleyen yeni tasarım deri direksiyon, aynı zamanda ısıtma sistemiyle de desteklenerek soğuk günlerde ellerinizi ısıtarak maksimum
konfor sağlıyor.
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3. sıradaki 50/50 katlanabilir ve ayrılabilir koltuklar çok yönlüdür. Sevdiklerinize daha
çok yer açmanızı sağlar. Tamamen katladığınızda düz bir zemine ve maksimum
yükleme kapasitesine ulaşırsınız. 77° AÇILABİLİR ARKA KAPILAR. Yeni X-TRAIL’in
arka kapıları neredeyse 80 derece açılabilir. Arka koltuklardaki çocuklarınıza ve bagajınızdaki her şeye rahatça erişirsiniz. Yeni X-TRAIL’in sunduğu birçok yenilik ve kolaylıktan biri de basit bir ayak hareketinizle açabileceğiniz bagaj kapağı. Böylece Yeni
X-TRAIL’inizin yanına elleriniz dolu geldiğinizde elinizdekileri yere bırakmakla ve ceplerinizde anahtar aramakla uğraşmazsınız. Hareket sensörlü bagaj kapağını açmak için
Akıllı Anahtarın cebinizde olması ve basit bir ayak hareketi yapmanız yeterli. Bagajınızın
hacmi tam tamına 564 litre. Bagaj bölümleyicinizi kullanıp değişen ihtiyaçlarınıza göre
9 farklı bagaj kombinasyonu oluşturabilirsiniz. Hassas eşyalarınızı uygun bölümlerde
güvenle taşıyabilirsiniz. Ayrıca bagaj örtüsünü bölümleyicinin alt kısmında muhafaza
edebilirsiniz.
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Yeni X-TRAIL’deki bu teknolojiler, hem çok daha güvenli ve konforlu hem de sizinle ve sevdiklerinizle etkileşim halinde. Nissan
Intelligent Mobility teknolojileri sürüş deneyiminizi kişiselleştirir,
yol arkadaşınız haline gelir. Sunduğu üst düzey güvenlikle sürüş
deneyiminizi benzersiz bir keyfe dönüştürmekten öteye geçiyor.
Yıldızlı bir gecenin tadını çıkarmayı mı serin bir sabahı evinizin konforunda yaşamayı mı istersiniz? Panoramik moonroof ile yıldızlar
ışığınız, gökyüzü tavanınız haline geliyor, en güzel manzaralar her
yolculuğunuzda size eşlik ediyor. Yeni X-TRAIL’in özel koltuklarında kullanılan gelişmiş teknoloji sayesinde uzun süreli yolculuklarda
kan dolaşımı yavaşlaması gibi hareketsiz kalmaya bağlı yaşanabilecek olumsuz durumlar ortadan kalkıyor. Tüm yolculuklarınızı
NASA astronotlarıyla aynı rahatlıkta ve neredeyse hiç yorgunluk
hissetmeden tamamlamanızı mümkün kılıyor.
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Yol tarifleri, arayan numaralar, güvenlik özellikleri ve daha fazlası…İhtiyaç duyacağınız
tüm bilgiler 5 inçlik, renkli Gelişmiş Sürüş
Yardım Ekranında. Direksiyon üzerindeki yön
tuşlarını kullanarak bilgi ekranındaki görüntüler
arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu tuşlar kolaylık sağlarken dikkatinizin dağılmasını önler.
Yeni X-TRAIL’in fonksiyonel koltukları hem 5
hem 7 kişilik koltuk seçeneği sunar. Fonksiyonel koltuklarla sevdiklerinize daha fazla yer
açmanın mutluluğunu yaşayın. Ya da daha
geniş yükleme alanının rahatlığıyla yola çıkın.
Yeni X-TRAIL’in esnek koltuk sistemi, 2. koltuk
sırasına Premium bir hava katar. 60/40 katlanabilir koltukları öne kaydırdığınızda arka kısma daha kolay erişirsiniz. Daha fazla bagaj
hacmi ve diz mesafesi elde edersiniz. Çok
daha rahat bir ortam istediğinizde koltukları
kolayca geriye yatırabilirsiniz.

Yeni X-TRAIL, büyük olsa da park etmesi çok kolay. Akıllı Park Sistemi, park etmeniz
için yeterli alan olup olmadığını belirler. Zahmetsizce ve güvenle park edebilmeniz için
direksiyon manevralarını otomatik olarak yapar. Size sadece gaz ve fren pedallarını
kontrol etmek kalır. Direksiyon manevralarını da kendiniz kontrol etmek istediğinizde
dokunmatik ekranı kullanıp manuel moda geçmeniz yeter. Dört adet kamera Yeni
X-TRAIL’inizi kuş bakışı ve 360 derece görmenize imkan tanır. Böylece etrafınızdaki hiçbir nesneyi gözden kaçırmazsınız. Hareketli Nesne Algılama Sistemi ise sürekli
çevrenizi denetler, gerektiğinde sizi sesli olarak uyarır. Akıllı Çevre Görüş Sistemi (AVM)
aracınızın 360°’lik sanal kuş bakışı görüntüsünü sağlar. Park alanı ve manevralarınız için
geniş bir görüş açısı sunar. Garaja girerken veya çıkarken Akıllı Çevre Görüş Sistemi,
10 km/s hız seviyesinin altında araç çevresindeki nesneleri gösterir. X-TRAIL’in 4×4
(AWD) sistemi tehlikesiz koşullarda bilewww.automobilemagazine.com.tr
tedbiri elden bırakmaz.
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TÜRKİYE’DEKİ İLK TESTi:
2018 VOLVO XC60 T6 AWD...
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Volvo’nun Suv ürün gamında ki belki de en önemli modellerinden biri olan XC60’ın
Türkiye’deki T6 motor AWD sürekli 4 çeker modelinin ilk test sürüşünü yapmak ayrı
bir zevk oldu. Ciddi anlamda hoşnutluğumu ve beğenimi kazanan Volvo XC60’ın bu
Turbo benzinli otomatik sürekli 4 çeker T6 motor’u uçuyor. Yakalayabilene aşk olsun.
Rakibi sayılan Mazda CX-5 modelinin son versiyonunu ne kadar beğendiğimi test
yazımda eski sayılarımızdan Ocak ayında açıklamış biri olarak, Volvo XC 60 T6 AWD
ciddi anlamda yeniden tasarlanan ön ve arka yüzü ile beraber rakiplerine nefes bile
aldıramayacak kadar güçlü olduğunu İstanbul-Ankara arasında yapmış olduğum test
sürüşünde fazlası ile bana ve arkadaşlara ispat etti...
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Öncelikle, Volvo’yu her anlamda ama her anlamda böyle
bir araç yaptığı için ve bu tarzda araçları da yapmaya devam edeceği için kutlamak istiyorum. Bu büyük bir başarı
diyebilirim. Tamamı ile sınırları kaldıran ve Dünya için üretilen
araçlar ... bu araçlar tüm dünya’da aynı kalite ve aynı motor
seçenekleri ile satılıyor, üstelik güvenlik konusunda Continental ve Bosch firmalarına danışmanlık yapan mühendisler
tarafından yıllar boyu süren ar-ge çalışmalarının neticesinde.
Yeni Volvo XC 60’ın tasarım anlamında ön yüzünün ve arka
tarafın ne kadar kuvvetli olduğunu resmen ben buradayım
diyen bir araç olduğunu görüyoruz. Bu anlamda premium
segmentte olan lüks anlayış ve eşsiz malzeme kalitesi ile
üretilen tasarım, gerek dışarıda kullanılan malzeme gerek se
içeride yer alan tüm malzemelerin kalitesinin yüksekliği hak
edici şekilde sizlere sunulmakta. Öncelikle güvenlikten hiç
bir şekilde ödün vermeyen Volvo, XC60 modelinde ise Suv
olan bu araçta savrulma ve sürücü tarafından yapılacak olan
ufak tefek ama sonucu büyük olan hasarlı kazarları önlemek amacı ile en yukarıda üretilen araç diyebilirim. İstanbul
- Ankara arasında yapmış olduğum test sürüşüm esnasında zaman zaman çıkmış olduğum yüksek süratlerde yaklaşık 220 - 230 km hız ile kısa zamanlı yol alırken önümde
aniden fren yapan bir aracın çıkması ile frene basarak aynı
şekilde direksiyonu yaklaşık 200 km hız ile kırmam ile beraber XC60 AWD beni olayın içerisinden kurtarmak sureti
ile ufak bir yalpalanmayı hissettirerek başarı ile aracı yolda
tutmaya ve yolcuları dahi bunu çok fazla hissetmemesini
sağlayan aslında önemli bir unsur. Başka bir model ve araçta tahminen o hızlarda ben o hareketi yapamazdım. Yapsaydım bile sonuç bu denli başarılı olmazdı diye kesinlikle
düşünüyorum. Kaldı ki arkadaşlarımda bu konuda benimle
hem fikirler...
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Yani Volvo XC 60 T6 AWD modelini aslında başımdan geçen
bu ufak olay ile aslında tümünü özetledim gibi geliyor. Öncelikle aracın direksiyon yapısı ve kullanım hissiyatı mükemmeldi.
Vitesler sorunsuz şekilde hissetirmeyecek şekilde aracın ivmelenmesi ile beraber çok hızlı geçiyor. Aracı Eko modunda, Normal moldda ya da Sport’ta kullanırken gaza yüklendiğinizde
mod farketmezsizin XC60 sizi koltuğunuza yapıştırıp, km
göstergesinin 150-160 km ve çok daha yukarılara tırmandığını
görebiliyoruz. Bunu yaparken XC 60’ın yeni T6 benzinli motorunda asla bir yorulma asla bir güç kaybı hiç bir şekilde olmadı.
Bu bakımdan T6 benzinli versiyonu bu yükü SUV bir araçta
en iyi performasını gösterte bilen motor olduğunu da söyleyebiliriz. Bu arada XC 60, İngiltere’de yayın yapan otomobil
yayıncıları tarafından 2018 yılında en iyi orta sınıfta Suv Crossover seçildi. Euro NCAP’ta ise güvenlik ödüllerinde sınıfında en
iyi genel performansa sahip olan en yüksek puanları toplayan
otomobil oldu. Yeni Volvo XC 60’da özellikle daha büyük olan
navigasyon ekranı ve 360 derece kamera açıları ile size göze
hitap eden konforu sunmakta. Yeni XC60’ın yeni arka yüzü
çok başarılı olduğu kadar tam anlamı ile bir aile otomobili Suv olduğunu da kanıtlıyor. Yeni direksiyon yapısı görüntü
ve büyüklük olarak klasik Volvo sürüşlerini anımsatmakta.
Sanırım yeni tasarımda bu düzeltilebilir. Daha sportif olan bir
direksiyon yapısı iyi olur. Doğal ve lüks malzemeden üretilen
yeni XC 60, hakiki ahşap ve gerçek metal ile bir araya gelerek
İskandinav kalitesini lüksünü şüpesiz yansıtmakta. Bu arada
yeni XC 60’ın bir diğer özelliği de havalı süspansiyon sistemi.
Arka bagaj kapağını açtığınızda hemen sağ tarafta olan yükseklik ayar tuşuna basılı tutarak aracın yalnızca arkasını aşağı
indirip yukarıya doğru kaldırabilmeniz için bir imkan sunulmakta. Genel olarak rakipleri X3, CX-5, F-Pace ve Macan’a göre
belirli bir fiyat avantajını da sağlıyor.
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TÜRKİYE’DEKİ İLK TESTi:
2018 KTM 790 DUKE...
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KTM 790 DUKE... Türkiye’deki ilk test sürüşünü geçtiğimiz günlerde
basın lansmanın da davetli olan basın camiasından arkadaşlar ile beraber
gerçekleştirdim. Öncelikle. bu test sürüşünden zevk aldım. Uzun süredir bu
zevki verebilecek bir model özellikle KTM ve bu CC’de açık söylemek gerekir
ise kullanmamıştım. Yamaha Tracer basın lansmanında en son kullandığım
ve KTM 790 DUKE’ adına rakibi olan Tracer’ın bu denli bir sürüş keyfini bana
verdiğini sunduğunu işin doğrusu hatırlamıyorum. KTM DUKE 790 modelini
kısaca tanıyalım; 2 silindir DOHC paralel twin motora sahip. 799cc gücünde
olan Motor 105 beygirlik bir güç üretiyor. 6 vitesli ve debreaj kullanmadan vitesi ufaltıp büyültme imkanı var. Ön tarafta 4 pistonlu 300 mm büyüklüğünde
Fren kaliperi yer alırken, arka tarafta ise 2 pistonlu 240 mm fren kaliperi var.
www.automobilemagazine.com.tr | HAZİRAN 2018
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Yine ön tarafta 120 70 ZR 17 lastik ebadı yer alırken, arka tarafta 180/55
ZR 17 lastikler bulunmakta. Motorumuzun kuru ağırlığı ise 174 kg. KTM
790 DUKE modelinde 4 farklı sürüş modu bulunuyor. Sport, Street, Rain
ve Track modları. Track modunda motorun üzerinde yer alan ABS dahil
tüm güvenlik sistemlerini tamamı ile iptal ederek bir kullanım sunuluyor.
Aynı zamanda ön gösterge panelinde 5.5 inç TFT ışığa duyarlı bir ekran
yer alıyor. Yine viraj ABS sistemi ve SuperMoto modu bulunuyor. MSR
motor freni sistemi yer alıyor. Motor tasarım anlayışını “Meşter keskinliğinde tasarım” mühendislik yapısında almakta. KTM DUKE modellerine
baktığımızda 125cc, 200cc, 390cc ve 1290cc şu ana kadar yer alıyordu.
Bu arada yer alan CC boşluğu yeni ürün gamı ile beraber KTM 790 DUKE
ile kapandı. Bu arada yer alan CC boşluğu özellikle geniş bir kitleye hitap
ettiğini de söyleyebiliriz. Sunmuş olduğu kapsamlı bir performans paketi
sayesinde KTM 790 DUKE şu an rakipsiz olarak görülüyor. Aynı şekilde
KTM 790 DUKE için Viraj zevkini Doruğa çıkaran motosiklet unvanı kullanılıyor. KTM 790 DUKE hem virajda hem de kalkış anında bu anlamda
çok iddaalı bir motosiklet. Paralel çift silindirli motor, viraja duyarlı elektronik kontrol sistemine de sahip. KTM 790 DUKE ‘un üzerine ilk oturduğum
an itibarı ile sanki sürekli bu motoru kullanan biri olarak hiç bir agresif tavırı
olmadan çok rahat ve ilk kullanımda dahi kendimi bir o kadar güvende
hissettiğimi, üzerinde rahat hareket edebildiğimi söylemem lazım. Ağırlık
dengesi bence çok iyi bu kazandıran unsurları arasında yer alırken yön
olarak vermiş olduğunuz komutlara anında uyan bir motosiklet. Yine ABS
ve fren sistemi bu anlamda çok iyi özellikle ön fren kuvvettli. Motoru kullanırken ellerinizi bırakıp çok rahat selfi çekebilirsiniz. İşin şakası ben işim
gereği yaptım...
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Asfalt kullanımı adına dizayn edilmiş KTM 790 DUKE ile
Şile’nin ralli etalarına az da olsa çok az bir giriş yaptım.
Ucundan tadına bakmak adına. Bakalım toprak yolda bu
motor nasıl diye? Çok rahat gerçekten etapları çok rahat
aslında zevkli bir kullanım ile tamamlama imkanı sunabilen bir motor aslında. Virajlara hızlı girip çıkabildiği bu
anlamda çok doğru. Yerden yüksekliği ve sürüş tasarımı
bakımından kullanırken hiç bir rahatsızlık vermiyor. Keza
depo ve sele tasarımı bu anlamda size rahat bir sürüş
sunuyor. Arka’da oturan yolcu biraz yüksekte olacak
gibi. Belki arka yolcunun ağırlığı uzun kullanımlar da size
biraz binebilir. Motorun sesi güzel. Bildiğiniz DUKE sesi.
Bir Naked olarak göze dolu dolu geliyor. Biraz MT-07 ve

MT-09 arası bir görüntüye de sahip aslında. Kawasaki
de rakibi var mı ? bilmiyorum. Fakat bazı markalar için
ciddi bir hezimet olacağının kanısındayım. KTM bu model ile Türkiye’de güzel pazar yakalayabilir. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Ürün çok iyi. KTM kullanıcıları zaten
özellikle 390 cc den motorunu yükseltmek isteyen arzu
edenler için biçilmiş bir kaptan. Artık 790 DUKE var, farklı
bir markaya gitmelerine gerek kalmadı. Ben bu motor ile
Şile yollarında köylerinde güzel bir gün geçirdim. Biraz
rüzgar biraz da yağmur olmasına rağmen iyi geldi. Sürüş
özelliği bakımından her motorda olmayan kendine has bir
zevke sahip. Zaten motordan beklenen aranılan da bu...
Fakat motosikletler doğru kullanılmazsa bu iyi olmaz...
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Husqvarna
SVARTPILEN 401...
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Husqvarna Svartpilen 401, test sürüşünü geçtiğimiz günlerde KTM SporMoto Distribütöründen alarak gerçekleştirdim. Tek
silindirli 4 zamanlı ve KTM 390 ile aynı motora sahip 375 cc’lik ve
43 beygir gücünde Cafe Racer tadında Naked, Enduro da diyebiliriz. Bosh ABS fren sistemine sahip, Önde 320 mm ve arkada
230 mm’lik fren kaliperleri mevcut. SVARTPILEN 6 vitesli. Cesur
kombinasyonlarla tanımlanmış bu motosiklet heyecan verici ama
risksiz bir sürüş tecrübesi sunuyor. Şehri keşfetmek için tasarlanmış ve zorluklarına dayanabilecek bu sert cadde gezgini heyecan
verici bir şehir macerası için gerekli her şeye aslında sahip. Farklı
bir sürüş zevki sunuyor. Aslında KTM 250 Duke ile kullanımda
ve aslında yan yana koyduğunuz da ise çok benzer yanları var.
Tasarım farklı gibi gözüksede 250 Duke ile sürüş benzerliği olduğu kesin. Bence tek kişi için kullanımı ideal. Şehir içinde ve yakın
bölgelere kaçmak adına her yol şartında kullanılabilir. Yakıt cimrisi,
basmadığınız sürece çok makul yakıyor. Kullanımı biraz sert yani
KTM 250 Duke bu anlamda daha konforlu diyebilirim. Süspansiyondan kaynaklı olarak SVARTPILEN biraz daha sert oturuşa
sahip. Fakat hızlanma ve performans konusunda KTM 390 cc
kadar hatta daha iyi. Rüzgarlı havalarda ön tarafının açık olması
dezavantaj rüzgarı çok hissettiriyor. Frenleri iyi. Gösterge paneli iyi. Vites geçişleri sorunsuz, devir aralıklarında debreaja gerek
yok. Sıvı soğutmalı bir motosiklet. Fiyat olarak 8.900 euro olarak
kalite iyi olsa da yüksek kalıyor. Hangi amaçla kullanılacağı çok iyi
seçilmeli. Enduro tarzı özelilkle arazi ve toprak yolda çok iyi. Lastikleri zaten o bakımdan gayet iyi. Yakıt deposu 9.5 litre. Yakıtsız
kuru ağırlığı 150kg.
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Fahri-Kalfaoğlu Kendi
Evinde Kazandı...

Gülgün Süt ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun düzenlediği Kuzey Kıbrıs Rallisi muhteşem bir finalle sona erdi. 01-03 Haziran tarihleri arasında, 3 gün boyunca büyük çekişmenin yaşandığı rallide birinciliği Rocks Hotel sponsorluğunda Ford Motorsport Türkiye adına yarışan Deniz Fahri-Barış Kalfaoğlu ikilisi
kazandı. Yine aynı takımdan bir diğer Ford Fiesta R5 ile Yağız Avcı-Onur Vatansever
ekibinin ikinciliği elde ettiği toplam 454 kilometrelik rallinin üçüncüsü ise BC Vision Motorsport takımından Skoda Fabia R5 ile Burak Çukurova-Vedat Bostancı oldu.
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Sınıf N’de Mitsubishi Lancer Evo IX ile Mehmet Çocuk-Ahmet Akbıçak, Sınıf 4’te Ford
Motorsport Türkiye’den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı, Sınıf 1’de Mitsubishi Lancer Evo IV ile Sadık Bilgimer-Ömer Akbelen ekipleri birincilikleri paylaşırken,
Gürol Baran ile yarışan Tuğçe Öztürk “En İyi Kadın Co-Pilot”, Ford Fiesta R2 ile yarışan
And Sunman da “En İyi Genç Pilot” ödüllerinin sahibi oldular. Rallinin ilk özel etabı
Girne SSS’de en iyi zamanın sahibi olan ve yarış boyunca başarılı bir performans sergileyen genç sporcu Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi ise “Yarışın Kahramanları”
Automobile
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ödülüneMagazine
layık görüldüler.

35 yaş üzeri ralli otomobillerine açık historic klasmanında ise Gerçek Sunman-Bahar Sunman ekibi Murat 131 ile birinciliği kazanırken, Nüvit Karakaşlı-Tuğkan Erden
ekibi VW Golf MKI ile ikinci sırada finişe ulaştılar. Ralli sonunda Girne Yat Limanı’nda
büyük bir görsel şölen ile gerçekleştirilen finiş seremonisi ve ödül töreninde, dereceye
giren sporcular haricinde organizasyona katkıda bulunan firmaların yöneticilerine Girne
Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve KKTOK Başkanı Tigin Kişmir tarafından plaketler
takdim edildi.
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Renault’dan
Monaco’da Çifte Puan
Renault Sport Formula 1 Takım Direktörü Cyril Abiteboul “Karmaşık bir hafta
sonu oldu. İki pilotumuzun da puan almış olması ve 4. sıradaki yerimizi pekiştirmiş olmamız önemli. Carlos, elinden gelenin en iyisini yaptı fakat Ultrasoft
lastiklerde beklenenden daha çok aşınma meydana geldi. Takım oyunundan
sapmadığı ve bize bugün puan kazandırdığı için kendisine teşekkür etmeliyiz.
Nico’nun ilk lastikleri ise durumu toparlayınca planladığımız stratejiyi uygulayabildik ve kendisi de 8. sırayı sağlama almış oldu. Geçen yıl Monaco’da elde
etmiş olduğumuz sonuçtan daha iyi bir sonuç çıkarmamıza rağmen, yakın
zamandaki yarışlar kadar rekabetçi değiliz ve lastik yönetimi konusunda çok
daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Şu durumda ilk 10’da başlamaktansa, 11. pole pozisyonunda başlamak ve lastik seçiminde özgür olmak daha iyi
bir seçenek gibi duruyor. Önümüzde yer alan bazı ekipler, bu yöntemle başarılı
sonuçlar elde ettiler. Artık Montreal’e odaklanacağız. ” dedi.

Renault Sport Formula 1 Takımı’nın, iki yarış aracı Monaco sonrası yeniden ilk 10
arasında yer alıyor. Nico Hülkenberg, 11. sıradayken güçlü bir atak ile yarışı 8. sırada
tamamladı. Carlos Sainz ise yarışı 10. sırada bitirdi. İki pilot da, takımına Markalar
Şampiyonluğunda 4. sıra için değerli puanlar getirdi.
11. sırada başladığı yarışı 8. sırada tamamlayan Nico Hülkenberg, ‘’Oldukça iyi bir
sonuç elde ettiğimizi düşünüyorum. İyi geçmeyen sıralama turlarının ardından geri
dönüş yaparak elde ettiğim 8’incilik, böyle bir durumda olabilecek en iyi sonuçtu.
Yarışın ortasında lastiklerim aşınmaya başladığı için zorlandım ancak sonradan toparladım ve birkaç hızlı tur attıktan sonra adeta yarışa geri döndüm. Monaco gibi zorlu
yarışların olduğu bir pistte, fırsatlardan elimizden geldiğince yararlanmak istedik.’’ dedi.
8. sırada başladığı yarışı 10. sırada tamamlayan Carlos Sainz, ‘’ Benim içim çok zor bir
yarış oldu. 16. turda lastikleri değiştirdik ve Ultrasoft lastikle 60’ın üzerinde tur tamamladık. Bu lastikler yumuşak olduğu için bu sayıda tur için ideal değil. Bir sonraki haftaya
odaklanıp, Montreal’de güçlü bir geri dönüş yapmak istiyoruz.’’ dedi.
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20 Mayıs Pazar günü koşulan ikinci yarışa ikinci sıradan başlayan Güven, son tura
kadar rakibi Julien Andlauer‘in peşini hiç bırakmadı ve 0.331 saniye gibi çok az bir
farkla finiş çizgisini ikinci sırada geçti. Ayhancan bu sonuçla Fransa klasmanı ikincisi
ve Benelux klasmanı birincisi olarak podyuma çıktı ve podyumda Türk Bayrağını dalgalandırdı…
Milli Sporcumuz 23-25 Mayıs tarihlerinde Porsche Carrera Cup Junior Kampı için
Fransa’nın Anglet şehrinde olacak. Porsche GT3 Cup Challenge Benelux üçüncü
ayağı ise 09-10 Haziran tarihlerinde Zandvoort pistinde gerçekleşecek.

Ayhancan Türk Bayrağını
Gururla Dalgalandırdı
Spor Toto destekli TOSFED Turkish National Team pilotu 19 yaşındaki Milli sporcumuz
Ayhancan Güven, Hollanda’nın Zandvoort pistinde 2 yarış olarak koşulan Porsche
Carrera Cup Fransa ve Porsche GT3 Cup Challenge Benelux serilerinin ikinci ayağından başarıyla döndü.
19 Mayıs Cumartesi günü yapılan sıralama turları sonucunda, ilk yarışa üçüncü sıradan başlama hakkı kazanan Güven, zorlu yarışı Fransa klasmanında dördüncü, Benelux klasmanında ise birinci olarak tamamladı. Ancak yarış sonrası komiser kurulu
kararı ile aracının start öncesinde, grid çizgisinin önünde olduğu gerekçesi ile 5 saniye
cezası verildi. Genç sporcumuz, bu ceza sonucunda Fransa klasmanını yedinci, Benelux klasmanını ise beşinci sırada tamamlamış oldu.
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Aynı gün aynı parkurda Klasik Araç Sporları Kulübü
(KASK) tarafından düzenlenen mahalli Klasik Tırmanma Yarışı‘na da farklı marka ve modelde 13
klasik otomobil katıldı. Bu organizasyon ile ilk kez
trafiğe kapalı bir parkurda klasik otomobiller, ralli
otomobilleri ve drift araçları birlikte yarışmış oldular.

2018 Türkiye Tırmanma
Şampiyonası 2. Yarışı
İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından
organize edilen MAPFRE Sigorta Tırmanma Yarışı
19-20 Mayıs 2018 tarihlerinde Yeni Darlık –Teke
yolunda gerçekleştirildi…
Şile Belediyesi ve Spor Toto katkılarıyla düzenlenen
2018 Türkiye Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışı
19 Mayıs Cumartesi günü Yeni Şile Marina’da seremonik start ve drift gösterileri ile başladı.
20 Mayıs pazar günü 5 km.uzunluğundaki Teke–
Yeni Darlık Köyü arasındaki parkurda 3 çıkış üzerinden gerçekleştirilen yarış sonunda Kategori
1’de Ankara’dan Fiat Palio ile ilk yarışına katılan
Şule Berkcan birinciliği kazanırken, Kategori 3’te
GP Garage My Team’den Peugeot 207 S2000 ile
Hakkı Ağaoğlu ve Kategori 4’te de yine GP Garage
My Team’den Mitsubishi Lancer EVO IX ile Emin
Cem Yalın birinciliğin sahibi oldu. Ağaoğlu ayrıca
02.42:79 ile günün en hızlı çıkışını da kaydeden isim
oldu.
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4 kıtada heyecan
dorukta...

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı olan
Monte Carlo’yu son beş yılın Dünya Şampiyonu Sebastien Ogier, İsveç Rallisi’ni Thierry Neuville, Meksika Rallisi’ni Ogier ve Arjantin Rallisi’ni Ott Tanak
kazanmıştı. Geçtiğimiz sene düzenlenen Portekiz
Rallisi’nin kazananı ise Fransız Pilot Sebastien Ogier olmuştu. 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 heyecan, motor sporlarını yakından
takip eden seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak.
Türk otomobil sporlarına büyük bir ivme kazandıracak 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 mücadele edecek. Portekiz’in ardından sırasıyla İtalya, Finlandiya, Almanya, Türkiye, Galler, İspanya ve Avustralya
yarışlara ev sahipliği yapacak.

10’uncu ayağı bu yıl 13-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın bu sezonki altıncı yarışı Portekiz Rallisi, 17-20 Mayıs tarihleri
arasında Portekiz’de gerçekleşti. 20 etaptan oluşan
yarışta 358’i özel etap olmak üzere 1583 kilometrelik yolu tamamlayan dünyaca ünlü pilotların kıyasıya
mücadelesi nefesleri kesti. Portekiz Rallisi’nin kazananı ise Belçikalı Pilot Thierry Neuville oldu. Motor
sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından
biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2018’deki altıncı yarışı Portekiz Rallisi, 17-20 Mayıs tarihlerinde
Portekiz’de gerçekleşti. Etaplarda nefes kesen anlara imza atan dünyanın en hızlı pilotları, dört günde
20 etabı geçerek, 358 kilometresi özel etap olmak
üzere toplamda 1583 kilometre kat ettiler. Spor tutkunlarının heyecanla yakından takip ettiği Portekiz
Ralisi’ni birinci olarak tamamlayan isim ise Thierry
Neuville oldu. Neuville’in birinci tamamladığı Portekiz
Rallisi’ni Elfyn Evans ikinci, Teemu Suninen üçüncü
olarak tamamladı.
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Organizasyon, Boyabat Kültür Merkezi‘nde düzenlenen ve Sinop Valisi Hasan İpek, Boyabat Belediye
Başkanı Şefik Çakıcı ve Sinop İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Halil Altıntaş ile diğer mülki amirlerin
katıldığı ödül töreni ile son buldu.

2018 Türkiye Trial Şampiyonası, Sinop Offroad
Kulübü (SİNOFF) tarafından Boyabat Kaymakamlığı ve Boyabat Belediyesi katkıları ile 28-29 Nisan
tarihlerinde Boyabat’ta düzenlenen 1.ayak yarışları
ile başladı. 2 araç ve 4 sporcudan oluşan takımların mücadele ettiği organizasyon, 24 sporcunun
katılımına sahne oldu.
28 Nisan Cumartesi günü 10 kapıdan oluşan 850
metre uzunluğundaki Tayyareci Nuri Bey etabında
engelleri en kısa sürede geçebilmek için takım arkadaşları ile yardımlaşan ekipler, ikinci gün yine 10
kapıdan oluşan 750 metre uzunluğundaki 15 Temmuz Şehitler etabında ter döktüler.
Parkuru en kısa sürede ve hatasız tamamlamaya
çalışan ekipler arasında, Ender Altuntaş-Mithat Sönmez ve Yasin Yıldız-Mehmet Özdemir ekiplerinden
oluşan Nascar Jeep Trial Takımı sezona birincilikle
başlamayı başaran taraf oldu. Şencan Özkur-Selim
Avcıve Ahmet Kurt-Fuat Sarper’den kurulu Teleferik
Offroad Team’in ikinciliği elde ettiği yarışın üçüncüsü
ise Adnan Ofluoğlu-Sinan Şanlı ve Oğuz Kaan Öztürk-Raşit Mahmutoğlu ekiplerinden olkuşan geçen
yılın şampiyonu AVC-Osmanlı Offroad takımı oldu…
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Europa Orient Rallye dostluk ve
barış için İstanbul’dan start aldı

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı himayesinde, TÜVTÜRK’ün desteğiyle düzenlenen ’13.
Europa Orient Rallye - Dostluk ve Barış Rallisi’ takımları
Türkiye’de.Fransa’nın Strazburg şehrinden 5 Mayıs’ta
start alan araçlar Balkanlar üzerinden geçerek, İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda buluştu. Kurallara göre,
değeri 1.111 Euro’nun altında eski araçlar katılabildiği
rallide takımların güzergah boyunca otoyola çıkmalarına
izin verilmiyor. Zaman ya da hıza dayalı bir mücadelenin
olmadığı Dostluk ve Barış Rallisi’nde yarışmacılar rota
üzerinde belirlenen sosyal ödevleri yerine getirmeye
çalışıyorlar. TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarının
da destek verdiği rallide bu ödevleri en başarılı yerine
getiren takım birinciliği elde ederken, diğer tüm takımlar ikinci ilan ediliyor. Gezici araç muayene istasyonlarıyla araç muayene hizmetini Türkiye’nin dört bir yanına götüren TÜVTÜRK start öncesinde de Sultanahmet
meydanında bir gezici istasyonunu konuşlandırdı. İstasyon yetkilileri yarışı izlemeye gelenlere araç muayene
hizmeti hakkında bilgiler vermenin yanı sıra ralli boyunca yapılacak TÜVTÜRK ödevlerini de rallicilere verdiler.
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Ralliye destek veren TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamada, bakımı, periyodik muayeneleri zamanında ve kurallara uygun yapılan otomobillerin, 20 yaşın üzerinde
olsalar bile 11 bin kilometrelik, ralli gibi mücadele oranı
yüksek organizasyonlarda yer alabileceği, bu organizasyona da bu mesajı vermek için sponsor oldukları
ifade edildi.

AYLIK 60.000 TEKİL OKUNMA...
TURKCELL DERGİLİK UYGULAMASI AYLIK TEKİL İNDİRME RAPOR :

22.500 KİŞİ
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