
1Automobile Magazine

Automobile

BİR MİLYONUNCU 911

1 NUMARALI OTOMOBİL DERGİSİ Magazine

Yeni Renault Captur!

Subaru Ascent SUV Concept !

Moto GP'de Lorenzo'dan 
ilk Ducati Podyumu!

Lewis Hamilton İspanya GP'sindeki 
zaferini Monster 44 ile kutladı!

Türk Ekipler Avrupa´da 
Podyumda

SAYI: HAZİRAN 2017 | FİYATI: 5 TL 



3Automobile MagazineHaziran 2017

bu Sayfayı Şehitlerimizin adına 
Ayırdık...
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Yaz Geldi..!

İlk yaz ayı olan Haziran sayımızdan Merhaba,

Yaz gelince içimizde bir kıpırdanma başlamıyor değil,

Havalar güzelleşiyor, güzel havalarda herşey daha pozitif,

Soğuk, uzun ve zorlu geçen Kış ayını artık geride bıraktık,

Bu aylar ile birlikte içinizde gönlünüzde rahat olsun artık,

Konumuz elbette otomobil;

Yine döndük otomotiv sektörüne dergimiz ile beraber,

Dedim ya zor geçen kış ayından sonra daralan pazar payında da bir canlılık ve 

artış olması temennimizdir...

Özellikle otomotiv sektörü ve basının üzerine çöken rehabetten sonra sanırım  

bir kaç fire verenler en azından işini askıya alanlar oldu takip ettiğim kadarı ile.

Biz mi, biz hep buradaydık, burada olmaya Allah izin ve Sağlık verdiği sürece 

devam edeceğiz...

Mercedes-Benz son reklamında olduğu gibi kendi yolumuz da gitmeye...

Ben bu sayımızda lafı çok fazla uzatmak ve sizi bu eşsiz, güzel dergimizden 

daha fazla mahrum bırakmak istemiyorum.

Tadını Çıkarın...Diyorum.
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Rolls- Royce Elegance

HABERLER

Rolls-Royce, Bespoke araçların dünyanın önde gelen lüks araç üreticisi 
olarak kabul edildiğini gösterdi. Bespoke araç terziliği, mühendisliği ve 
işçilik özellikleri, Rolls-Royce siparişi veren tüm duayenlerin kişisel istek ve 
arzularına en mükemmel şekilde uyacak bir araç sahibi olacakları 
gerçeğini adeta gözler önüne seriyor.

‘Dünyanın ilk elmas kaplamalı boyasıyla boyanmış Elegance modelini 
sergileyerek sadece onların “hayalin ötesini yaratabileceklerini” ve lüks 
araç anlayışlının geldiği son noktayı gösterdi.

Bu yıl Rolls-Royce, Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarına paha biçilemez ve yal-
nızca aracın yaratılışından gelen bir özellikten -zariflik ve özgünlük- esinlenerek 
yaratılan Elegance’ı getirdi. Rolls-Royce müşterisinin yaşam tarzı diğerlerinden 
farklıdır. Yaşam tarzı tercihlerinde alışılmadık olup bunu dünyaya sergilemekten 
gurur duyarlar. Coco Chanel’in de belirttiği gibi “Zarafet, gençlik döneminden 
yeni çıkanların ayrıcalığı değil, önceden geleceğinin kontrolünü elinde bulun-
duranların ayrıcalığıdır”.Böylesine bir lüks duayeni, kişisel zarafet vizyonunu bu 
yıl Cenevre Otomobil Fuarı’na katılanlarla paylaşmayı seçti; Rolls-Royce Ghost 
Elegance, elmas kullanılarak yaratılan bir boya ile boyanan dünyanın ilk lüks 
motorlu aracı oldu.

Şoför ve yolcu bölgeleri, lüks otomobil kullanmanın ilk günlerinde olduğu gibi 
belirgin bir şekilde ayrılmış. Şoförün ‘kokpiti’, kapılar üzerinde Mugello Red dik-
iş vurgularıyla siyah deri ve şeritli koltuklara sahip. Parlak halı ve koyun yünü 
paspaslarda siyah renk hakimiyetini sürdürüyor. Arka kısmı süsleyen lounge 
koltuğu Selby Grey yumuşak deri ile konturlanmış ve aynı zamanda Mugello Red 
dikişleri ve şeritler ile tamamlanmış. Arka kapıların iç cepleri, sahibinin tercih 
ettiği malzeme ile kaplanmış; Gri, Siyah ve Kırmızı Tartan. Ayrıca araç üç dolgun 
renk olan; Mugello Red, Cobalto Blue ve Mandarin renklerinin dokunuşlarıyla 
canlandı. Bu üç seçenek ilk defa 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda bir araya 
geldi.
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SEAT Ateca FR Barselona’da 
görücüye çıktı!

SEAT’ın çarpıcı SUV modeli Ateca’nın FR versiyonu, 
dünya prömiyerini Automobile Barcelona fuarın-
da gerçekleşti.  Serisine sürüş keyfi, dinamizm ve 
sportif bir karakter katacak Ateca FR, yılın ikinci 
yarısında Türkiye’de satışa sunulacak. Hali hazır-
da Reference, Style ve XCellence donanımların-
dan oluşan Ateca serisine eklenen FR versiyonu, 
XCellence gibi üst donanım özelliklerinde olmasıyla 
birlikte aynı zamanda daha dinamik ve sportif bir 
karaktere sahip. Ateca FR versiyonunu dışarıdan ilk 
bakıldığında XCellence’tan farklılaştıran unsur ön 
ve arkada bulunan FR logosu ve siyah tavan ray-
ları. Ön kısım daha ayrıntılı incelendiğinde, kendine 
has bir tasarıma sahip siyah renk ön ızgara, aşağı-
da ise sadece FR versiyonuna özgü olan, kasayla 
aynı renge sahip tamponlar göze çarpıyor. Öndeki 
LED sis farları da FR için özel olarak yenilenmiş.

SEAT’ın Araştırma ve Geliştirme’den sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Matthias Rabe, Ateca’nın sunduğu 
zengin teknolojik imkanların üzerine FR versiyonu ile sportif bir karakter de eklediklerini söyledi. 
Matthias Rabe, “İlk SUV modelimiz olan Ateca, yeni FR versiyonu ile çevik ve keskin yol tutuşu özel-
liklerine, şimdi Progresif Direksiyon Sistemini de ekleyerek dinamik ve keyifli bir sürüş vaat ediyor” 
diye konuştu. 

Yandan bakıldığında FR versiyonunu ayırt eden unsurların başında 18 inçlik alüminyum alaşımlı jant-
lar, arka spoyler ve FR versiyon için özel olarak tasarlanan arka tamponlar geliyor. İç kısımda ise, 
üzerinde FR logosu bulunan alüminyum kapı eşik kaplamaları, ön kapılar açılır açılmaz göze çarpıyor. 
Ayrıca alüminyum pedallar ve çok fonksiyonlu deri sportif direksiyon üzerinde parlak siyah bir kabart-
ma şeklinde yer alan FR logosu da bu otomobilin sportif karakterini daha sağlam bir şekilde 
vurguluyor.
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DACIA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR!

Dacia, Duster EDC (Efficient Dual Clutch) Black-
shadow özel serisi ile birlikte pazardaki yerini 
alıyor. Ayrıca Duster Black Shadow özel serisi de 
lansmandan itibaren pazara sunuluyor.  Altı vites-
li otomatik EDC, çift kavramalı otomatik vites ku-
tusunun konfor ve pürüzsüzlüğünü manuel vites 
kutusunun daha düşük yakıt ekonomisi ve düşük 
CO2 emisyonları ile bir araya getiriyor. EDC vites 
kutusu teknolojisi, ek konfor ve mükemmel bir tep-
kiye sahip. EDC’ye yokuş kalkış desteği de dahil. 
Dacia Duster 4x2 1.5dCi EDC 110bg Laureate ve 
Blackshadow EDC olmak üzere iki versiyon olarak 
Türkiye’de pazara sunuluyor. 

Laureate: ABS, ASR, AFU, yokuş kalkış destek 
sistemi, 4 hava yastığı, elektrikli dış dikiz aynaları, 
sürücü tarafı tek dokunuşlu elektrikli ön ve arka 
camlar, alüminyum alaşım jantlar, yol bilgisayarı,  
1/3-2/3 katlanabilir arka koltuk, yükseklik ayarlı 
sürücü koltuğu ve direksiyon.  
Opsiyon: Media Nav, hız ayar ve sınırlayıcı, dış 
donanım aksesuar paketi, arka park sensörü, geri 
görüş kamerası, siyah alüminyum jantlar. 

Blackshadow: Laureate versiyonuna ek olarak 
Look Paket, deri direksiyon, hız ayar ve sınırlayıcı 
ve Blackshadow özel tasarımları.

Duster Blackshadow özel serisi: Dacia Türkiye’de Duster 1.5EDC otomatik vites seçeneğini, özgün bir tar-
za sahip Duster Black Shadow özel serisi ile müşterilerinin beğenisine sunuyor. Sportif ve zarif özellikler 
taşıyan Dacia’nın çok yönlü SUV modeli tüm dikkatleri üzerinde toplayacak.  Bu yeni seride ön ızgara, yan 
ayna kaplamaları ve orta panel parlak siyah. elmas efektli 16 inçlik siyah alaşımlı jantlar ve siyah kapı 
eşikleri yer alıyor. Duster Black Shadow’da krom ön ve arka koruma plakaları ve tavan barları da bulunuyor.
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Subaru, New York Otomobil Fuarı’nda, 7 kişi-
lik oturma kapasitesi ve dev boyutlarıyla “En 
Büyük Subaru” unvanını kazanacak olan yeni 
SUV’sini tanıttı. Ascent SUV Concept adındaki 
yeni modelde tamamen yeni geliştirilen tur-
bo beslemeli, direkt enjeksiyonlu 2.4 litrelik 
bir boxer motor da ilk defa tanıtıldı. Suba-
ru’nun “Dinamik ve Dayanıklı” tasarım felsef-
esine göre şekillendirilen Ascent SUV Con-
cept, geniş çamurlukları ve heybetli radyatör 
ızgarasıyla markanın simetrik sürekli dört 
çeker felsefesini vurguluyor. Önde 2, orta-
da 2 ve arkada 3 kişilik oturma kapasitesi-
yle Subaru’nun en fazla yolcu taşıyan aracı 
konumuna gelecek olan Ascent, bu konsept 
çalışmasında dokunmatik ekranlarıyla dikkat 

çekiyor. VIZIV-7 konsept aracın tasarımından 
izler taşıyan Subaru Ascent’in havada asılı 
duran kokpiti geniş orta konsol üzerinden 
yükseliyor. 5,050 metre uzunluğunda, 1,990 
metre genişliğinde ve 1,840 metre yüksek-
liğinde olan Ascent, büyük boy SUV’lerin 
oldukça popüler olduğu ABD pazarı için çok 
önemli bir ürün olmayı hedefliyor. Ascent’in 
seri üretim modeli, Subaru’nun geçen sene 
tanıttığı yeni Subaru Global Platformu üze-
rinden yükselecek. Subaru’nun ABD Indi-
ana’daki fabrikasında üretilecek olan aracın 
ticarileştirilecek versiyonu, bu yılın sonun-
da Los Angeles Fuarı’nda sergilenecek ve 
2018 yılından itibaren sadece Kuzey Amerika 
pazarında satışa sunulacak.

Subaru Ascent SUV Concept !
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RECOIL 4 KÜBA’DA REKOR KIRDI!
Monster Energy atleti “Ballistic” BJ Baldwin ve 850-
bhp gücündeki Trophy Truck’ı ile Havana’nın tozlu 
sokaklarında gezintiye çıkmaya hazır mısınız?

Sweatpants Media tarafından üretilen ve Toyo Lastikleri 
sayesinde, Küba’da gerçekleştirilen bu çok özel prodüksiyonda 
motorsporları tarihinde bir ilke imza atıldı! 

Trophy Truck ile (58.2 metre) en uzun “residential jump” başarıyla 
sonuçlandı. Baldwin video ile ilgili konuşurken “Havana sokaklarında 
160 km hızla uçmak tamamen farklı bir deneyimdi.” dedi

“1950’li yılların eski dönemlerine özgü sedanların bulunduğu bir yerleşim cad-
desinde milyonlarca dolarlık ve 2.7 tonluk dev bir kamyon ile sokaklarda olmak çok 
farklıydı. Yerlilerin akıllarını başlarından aldık diyebilirim! Bir kamyonun uçabileceği 
konusunda hiçbir fikirleri yoktu ama buna tanık oldular.”

Hollywood bu gibi sahneleri çekmek için yeşil ekranlar, vinçler ve film endüstris-
ine özel küçük hileler kullanırken, Recoil 4, efsanevi motokros yarışçısı, Nitro Cir-
cus’un yıldızı Andy Bell’i film yapımcısı koltuğuna taşıdı. Bell, Baldwin’in cesaretini 
kullanıp, yerçekimi yasalarını bükerek sadece motorsikletler ile gerçekleşeceğini 
düşündüğümüz bu gösteriyi dev bir kamyon ile gerçekleştirmeyi başardı!
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Bosch, yeni yıla satışlarını 
arttırarak başladı

Mobilite sektörü önemli bir değişimin eşiğinde. 
Denner, “Bosch, emisyonsuz, stressiz ve kazasız 
yeni bir tür mobiliteyi mümkün kılacak. Mobilite 
artık sadece otomobillerin daha iyi üretilmesiyle 
ilgili değil. Mobiliteyi dönüştürmemiz gerekiyor.” 
dedi. Denner, 2050 yılı itibarıyla global nüfusun 
yüzde 70’inin yaşayacağı şehirlerdeki hava kalite-
sinin iyileştirilmesinin endüstri, siyaset ve toplu-
mun birlikte ele alması gereken bir konu olduğunu 
söyledi. Dizel araçlara yönelik sürüş yasaklarıyla 
ilgili güncel tartışmaya da değinen Bosch CEO’su, 
daha iyi hava kalitesine yönelik hedeflerin ve poli-
tikaların teknolojiden bağımsız olması gerektiğini 
vurguladı. 

Bosch CEO’su, içten yanmalı motorlarda yapılacak olan iyileştirmeler-
in çok büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor. 

Bosch, elektromobilite alanında bir ilerleme 
sağlamak için her yıl yaklaşık 400 milyon Euro 
yatırım yapıyor. 

Ford’un, 1,5 lt dizel otomatik versiy-
onu ile Türkiye SUV pazarına iddialı bir 
giriş yapan Yeni Ford Kuga ve en zorlu 
arazi koşullarıyla kolayca başa çıkabi-
lecek şekilde tasarlanan ve geliştirilen ve 
Euro NCAP testlerinden 5 yıldız alan tek 
pick-up olma unvanına sahip olan mod-
eliYeni Ford RangerWildtrak ile çıktığı 8 
ili kapsayan test sürüşü tanıtım turunun 
yeni durağı İstanbul oldu. 24-25 Mayıs 
tarihleri arasında İstanbul’da Marmara 
Forum Alışveriş Merkezi’ndegerçekleştir-
ilen etkinlik kapsamında, iki modele özel 
son derece zorlu parkurlar oluşturuldu. 
Katılımcılar, Yeni Ford Ranger için özel 
olarak hazırlanan “su geçişli” test parku-
runda; su geçişi, yan geçiş ve çapraz 
geçiş deneyimini yaşarken, Yeni Ford 
Kuga için hazırlanan “smartcone” parku-
runda ise adrenalini en üst seviyede his-
setti.

“Bir Başka” konseptiyle Türkiye pazarında yeni bir döne-
min kapılarını aralayan Ford’un29 Nisan-26 Mayıs tari-
hleri arasında 8 ili kapsayacakYeni Ford Kuga ve Ranger 
Test Sürüşü Tanıtım Turu’nunsondurağı İstanbuloldu.  
2 gün boyunca süren etkinlikte, misafirler sürüş parkur-
larına ek olarak boks makinesi ve langırtın olduğu oyun 
alanında aileleriyle keyifli vakit geçirdiler.

Yeni Ford Kuga ve Ranger ile “İki farklı 
parkur, iki farklı güç”İstanbul’daydı
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Dünyanın önde gelen araştırma kuruluşlarından IHS 
Markit’in yayınladığı global otomotiv tescil verilerine göre 
efsane Ford Mustang, 2016 yılında tüm dünyada 150 bin-
den fazla satarak, dünyanın en çok tercih edilen spor oto-
mobili unvanına sahip oldu. Yarım asırın ardından Avrupa 
yollarına çıkan ve Türkiye’ye geldiği andan itibaren büyük 
ilgiyle karşılanan efsane Ford Mustang, araştırma kuruluşu 
IHS Markit’in açıkladığı global otomotiv tescil verilerine göre  
2016 yılında dünyanın en çok satan spor otomobili oldu. 
Son 50 yıldır ABD’nin en çok satan spor otomobili unvanına 
sahip olan Ford Mustang, şöhretini dünya şampiyonluğuyla 
taçlandırdı.

Efsane Ford Mustang dünyanın en çok 
tercih edilen spor otomobili oldu

HABERLER

Ford Mustang’in Avrupa’da 
ve diğer bölgelerde artan 
popülerliğiyle birlikte tüm 
dünyadakisatışları 2016’da 
bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 
artış gösterirken, ABD dışın-
daki pazarlarda da 45 bin adet 
satışla yüzde 101 oranında 
arttı. Ford Mustang ayrıca, 
Fransa, İsveç, Polonya, Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan, 
Romanya, Finlandiya ve 
Yunanistan başta olmak üzere 
Avrupa pazarlarında da en çok 
satan spor otomobil oldu.

Yeni 911 GT3 Nurburing’de
kendi rekorunu kırdı!

Porsche’nin Cenevre Fuarı’nda 
“Gündelik kullanım için yarış 
pistlerinde doğdu” sözleriyle 
tanıttığı Yeni 911 GT3, ilk kez 
çıktığı NurburingNordschleife 
Pisti’nde, bir önceki nesle ait 
zamanı 12.3 saniye geliştirdi. 
Seri üretimde sahip olduğu 
donanımla piste çıkan Yeni 911 
GT3, efsanevi yarış pistinde 1 
turu 7 dakika 12,7 saniyede 
tamamladı.  

Renault’nun 
yenilenen 
şehirli 
crossover modeli 
Captur Türkiye’de… 

Avrupa’nın en çok satan şehirli 
crossover modeli Renault Captur, 
kullanıcı dostu özelliklerinden 
ödün vermeksizin daha çarpıcı 
bir stil ve yeni teknolojilerle 
yeniden yaratıldı. Koleos ve 
Kadjar ile birlikte Renault, artık 
eksiksiz bir SUV serisi sunuyor. 
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Captur modelinin en temel özelliklerinden biri olan iki tonlu 
kişiselleştirme özelliği yenilenen versiyonda da yer alıyor. 
30’u aşkın kombinasyon sayesinde kullanıcı, kişisel zevkini 
otomobilinin tasarımına da yansıtabiliyor.  Ayrıca aydınlık 
bir iç mekan sağlayan sabit cam tavan da opsiyon olarak 
seçilebiliyor.  Captur, Renault’nun yeni marka kimliğinin 
imzası olan far tasarımına sahip. Full-LED ‘PureVision’ te-
knolojisi, tasarıma katkısının yanısıra güvenliği de arttırıyor. 
Captur, R&Go®, Media NavEvolution ve R-LINK Evolution 
olmak üzere üç multimedya sistemi ile üst düzey bir araç içi 
teknolojik deneyim sunuyor.

Captur’deki arka park sensörü ve geri görüş kamerası gibi yeni kapsamlı sürüş yardımcıları 
(ADAS) yolculukları daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Captur Türkiye’de; Touch, 
Icon ve Outdoor olmak üzere 3 ekipman seviyesi ve 2 dizel (dCi 90 EDC ve manuel), 2 
benzinli motor seçeneği (TCe 120 / otomatik ve manuel) olmak üzere zengin bir ürün 
gamı ile pazara sunuluyor. Captur Türkiye’de 29 Mayıs 2017’den itibaren 81.450TL’den 
başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “B 
segmenti Türkiye’de binek otomobil pazarın-
dan yüzde 30 pay alıyor. B SUV, segmentten 
yüzde 9 pay alıyor. B SUV tek başına ise binek 
otomobil pazarında yüzde 3 paya sahip. Cap-
tur segmentininbaşarlı modelleri arasında yer 
alıyor. 2016 yılını 3 bin 783 satış adedi ile ken-
di segmentinde 2. sırada tamamladı. Yenilenen 
tasarımı ve özellikleri ile Captur Türkiye pazarın-
da başarısını sürdürecektir. Kadjar, Koleos ve 
Captur ile 2017 yılında Renault, SUV serisini 
tamamlamış oluyor.” dedi.

HABERLER
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Continental Yaz Lastikleri 
Ödüle Doymuyor...

AutoBildSportscars dergisi-
nin gerçekleştirdiği yaz lastiği 
testinde kuru yolda frenleme 
ile birlikte ıslak ve kuru yol tu-
tuşlarında en iyi dereceyi elde 
eden ContinentalSportContact 
6, geçen yıl elde ettiği birin-
ciliğe bir yenisini daha ekledi. 
Avrupa, Amerika ve Asya’dan 
235/35 R 19 ebadında 9 farklı 
lastiğin test edildiği bu sınav-
da ContinentalSportContact6 
deseni ile 10 farklı kategoride 
performansını sergiledi. 

En iyi dereceyi elde eden ContinentalSport-
Contact 6, uzmanların övgülerini alırken, tes-
te katılan farklı iki marka ise ıslak zemindeyol 
tutuşu kategorisinde  “tavsiye edilmez” no-
tunu aldı. ContinentalSportContact 6 özellikle 
yol tutuşu, hassas direksiyon tepkisi ve 350 
km/s hıza kadar standart azami hız onayıy-
la rakiplerinden ayrışıyor. Continental teknik 
ekibi, sürüş performansında yüzde 14’e va-
ran bir artış elde etmek amacıyla lastiğin sırt 
bölgesinin kimyasal bileşimini yeniden tasar-
ladı. 19-23 inç aralığında 50 ebattan oluşan 
ContinentalSportContact 6 serisi büyümeye 
devam ediyor.

Şampiyonların tercihi ContinentalSportContact 6

Dünyanın önde gelen lastik 
üreticilerinden Continental’in 
lastik bölümünün satışları, 
2016’da 10.7 milyar Euro‘ya 
ulaşmıştır. Dünya çapında 
52.000 kadar çalışanıyla 24 
üretim ve ürün geliştirme 
noktasına sahip olan Con-
tinental Lastik Bölümü, 
geniş çaplı üretim ve Ar-Ge 
yatırımları ile uygun fiyatlı 
ve çevreye duyarlı ürünler-
in oluşturulmasına büyük 
katkı sağlamaktadır. Dünya 
çapında en büyük kamyon, 
otobüs ve endüstriyel lastik 
üreticilerinden biri olan Con-
tinental, sürekli gelişen ve 
büyüyen geniş ürün yelpaze-
si, hizmetleri ve çözümleri ile 
faaliyet göstermektedir.

Continental, 2016 yılında elde 
ettiği 40.5 milyar Euro'luk ciro ile 
dünyanın önde gelen otomotiv 
tedarikçilerinden
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SHELL & TURCAS’A EFFIE ÖDÜLÜ

Shell & Turcas Perakende 
SatışlarPazarlama Müdürü 
Seher Poyrazoğlu Yavuz 

Reklamcılar Derneği ve Reklam-
verenler Derneği’nin, Effie 
Worldwide Inc. işbirliğiyle 
düzenlediği 9.Effie Türkiye 
Reklam Etkinliği Yarışması’nın 
kazananları ödüllerini aldı. Etki-
si en büyük reklam ve pazarla-
ma iletişimi kampanyalarının 
ödüllendirildiği prestijli Effie 
ödüllerinde bu sene “otomotiv 
ürünleri”kategorisinde tek Effie, 
“Shell’e Hoş Geldiniz/Yollarda 
Bulurum Shell’i” reklam kampa-
nyasıyla Shell & Turcas’ın oldu 

En etkili reklam kampanyalarını 
ödüllendiren ve 9 yıldır düzen-
lenen Effie Türkiye Reklam Et-
kinliği Yarışması’nın kazananları, 
geçtiğimiz günlerdeİstanbul’da 
düzenlenen ödül gecesinde 
ödüllerini kucakladı. “Otomotiv 
Ürünleri” kategorisinde “Shell’e 
Hoş Geldiniz/Yollarda Bulurum 
Shell’i” reklam kampanyasıyla 
Effie ödülü sahibi olan Shell & 
Turcas adına ödülü Shell&Tur-
cas Perakende Satışlar Pazarla-
ma ekibi aldı.  

Shell & Turcas Perakende Satışlar-
Pazarlama Müdürü Seher Poyrazoğlu 
Yavuz konuyla ilgili yaptığı açıklam-
ada: “Özverili bir ekip çalışmasının 
ürünü olan “Yollarda Bulurum Shell’i” 
reklamımızla Bronz Effie ödülüne 
layık görülmek gurur verici. Türki-
ye’de 1000’i aşkın istasyonumuzdaki 
farklılaştırılmış ve özel hizmetlerimiz 
ileanne babaları; hayatı yollarda geçen 
sürücüleri, iş hayatında ve üniversite 
yaşamında koşturanları ve minik mis-
afirlerimizi yüzlerinde bir gülümseme 
ile yolcu ediyoruz. “Yollarda Bulurum 
Shell’i” reklamımızla misafirlerimize 
ulaşmak ve onlara Shell’deki deney-
imlerininkeyifli ve unutulmaz ola-
cağını anlatmayı hedeflemiştik. Effie 
ödülü amacımıza ulaştığımızı gösteri-
yor. Tüm ekip arkadaşlarıma emekve 
yaratıcı fikirleri için teşekkür ediyo-
rum, ”  dedi.
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Global araç kiralama devi Türk pazarına giriyor
Araç kiralama sektörünün lider firmalarından Goldcar, Türkiye pazarına gireceğini duyurdu. Firma 
ilk etapta İstanbul (Sabiha Gökçen Havalimanı), Ankara, İzmir, Bodrum ve Antalya’daki havali-
manlarındaaçacağı beş ofisle hizmet verecek. Bu aşamanın ardından Türkiye’de büyümeye de-
vam etmek isteyen firma, 2018 yılı içinde farklı illerde de ofisler açmayı planlıyor. 

Uluslararası büyüme planında popüler 
turistik destinasyonlara öncelik veren 
firmanın önümüzdeki döneme yöne-
lik yatırım planlarındaTürkiye önem-
li bir yer tutuyor. Goldcar CEO’su 
Juan Carlos Azcona konuyla ilgili 
şöyle konuştu: “Son yıllarda istikrak-
lı bir büyüme stratejisi izliyoruz. Bu 
kapsamda açtığımız ofislerle pek 
çok yeni pazara adım attık. Türkiye 
de sahip olduğu rakipsiz potensi-
yelle büyüme stratejimizin önemli bir 
parçasıı oluşturuyor. Açacağımız beş 
ofisin Goldcar’ın globalleşme hede-
fine ulaşmasına katkı sağlayacağına 
eminim.”

Audi’den 2 yeni SUV modeli!

Audi, Q7, Q5, Q3 ve Q2 modelleriyle SUV sınıfındaki elde ettiği 
başarıyı ve iddiasını, iki yeni SUV modeliyle yukarı taşıyor. 

SUV model yelpazesini Q8 ve Q4 modelleriyle genişletmeye hazırlanan Audi, yeni bir segment 
yaratacak bu iki model için üretim planlarını da açıkladı. Audi Q8 Crossover SUV modelinin 2018 
yılında Bratislava’da, Audi Q4 kompakt arazi aracının ise 2019’dan itibaren Győr’de üretilmeleri 
planlanıyor. 

Q8 yeni bir sınıf yaratacak

Audi, lansmanı Mart 2017’de Cenevre Oto-
mobil Fuarı’nda yapılan Audi Q8 modeliyle 
üst premium segment içinde yeni bir seg-
ment yaratacak. Oldukça geniş bir iç hac-
min heyecan verici bir tasarımla buluştuğu 
Coupe tarzı Premium SUV, sürüş destek 
asistanları, bilgi-eğlence sistemleri ile yap-
ay zekanın öncü teknolojilerini bünyesinde 
barındırıyor. Audi Q8’in üretimine 2018 yılın-
da Slovakya’da başlanacak. Bu fabrika aynı 
zamanda 2005 yılından beri Audi Q7’nin de 
üretildiği yer. 

Ayrıca ikinci nesil geniş SUV’ lerden SQ7 ve Q7 
e-tron elektrikli hibrit araçlar da burada üretili-
yor.  Üretimine 2019 yılında Macaristan’ın Győr 
fabrikasında start verilecek olan Audi Q4 ise, 
markanın kompakt arazi aracı (CUV) sınıfına ilk 
adımı olacak. Tipik coupe tarzı siluetiyle son 
derece sportif bir model olan Audi Q4, Audi Q3 
ile Q5 modelleri arasında konumlandırılacak. 
Öte yandan, İspanya’nın Martorell şehrinde de-
vam eden Audi Q3 kompakt SUV üretimi ise 
2018 yılından itibaren Audi Macaristan’a devre-
dilecek. 
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Continental Lastik Basıncı Takip Sistemi ContiPressureCheck 
İle Filolar Daha Verimli...

Litvanya merkezli uluslararası taşımacılık 
çözümleri tedarikçisi Ruptela, telematik 
yazılımına ContiPressureCheck sistemini 
entegre etti.

Araçların anlıktakip edilmesi ve filo taşımacılığı 
yönetim süreçlerinin optimizasyonu için yazılım 
çözümleri tedarik eden Ruptela UAB, Conti-
PressureCheck sistemini araçlarına entegre 
etti. Ruptela cihazlarını kullanan taşımacılık şir-
ketleri, böylelikle lastiklerinin anlıktakip edilmesi 
dahil, kapsamlı filo yönetimi çözümlerinden fay-
dalanacak. Continental Kamyon Lastikleri EMEA 
(Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Pazarlama Direktörü 
Daniel Gainza yaptığı açıklamada: “Bağımsız 
bir telematik şirketi olan Ruptela’nınContiPres-
sureCheckile kendisistemini birleştirmesi, las-
tik basıncı takipsistemimizin pazar tarafından 
iyi karşılandığını açık olarak göstermektedir. 
Yapılan bu işbirliği,ContiPressureCheck sistem-
inin taşımacılıkşirketlerinin gerçek anlamda 
tasarruf yapmalarına ve filolarını etkili bir şekilde 
yönetmelerine olanak sağlayan,  katma değerli 
bir çözüm olduğunu onaylıyor” dedi.

HABERLER
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Lassa, Köy Yollarına Düştü, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü 
Bursalı Çiftçilerle Kutladı...

Lassa, uzun yılladır tarıma değer katmak amacıy-
la çiftçilere verdiği desteği bu yıl “Sevdamız To-
prak, Yarınlarımız Ortak” diyerek sürdürüyor. Brisa 
Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür 
Yardımcısı Korhan Korel: “Lassa markamız 42 yıldır 
Anadolu topraklarında hizmet veriyor. Çiftçilerimizle 
geçmişten gelen kuvvetli bir dostluğumuz ve gönül 
bağımız var.  Uzun yıllardır ülkemizin tarım alanlarını 
karış karış gezerek çiftçilere destek sağlıyoruz. ‘Se-
vdamız Toprak, Yarınlarımız Ortak’ projemizle bir 
yandan emniyetli sürüş için traktörlere reflektör 
montajı gerçekleştirirken bir yandan da iyi tarım 
uygulamaları konusunda çiftçilerimizi bilgilendire-
rek verimliliklerini artırmak ve işlerini geliştirmek 
için çalışıyoruz. Çiftçilerimizle yılın 365 günü 
yakın bir iletişimdeyiz ve 14 Mayıs Dünya Çiftçiler 
Günü’nde de Bursalı çiftçilerle yan yana olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Londra’nın efsanevi belediye başkanı Livingstone 
World Cities EXPO’17’de konuştu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen World Cities EXPO’17 dünyaca ünlü 
konuşmacıların katıldığı oturum ve panellerle de-
vam ediyor. Ulaşım, akıllı şehir stratejileri, çevre ve 
sağlıklı yaşam, akıllı araçlar ve enerji konularının 
ele alındığı etkinliğin ikinci gününe, İngiltere siya-
setinin efsane isimlerinden, Londra Eski Belediye 
Başkanı KenLivingstone damgasını vurdu.Living-
stone, ulaşım sorunlarında hızlı çözüm için risk 
alabilen pratik bürokratlara ihtiyaç duyulduğunu 
belirtti.

Etkinlikte ikinci 
gününde Ford Otosan 
Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, UC Berke-
ley Üniversitesi Şehir 
Planlama Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. 
Robert Cervend, 
HUAWEI Devlet ve 
Kamu Hizmet Sektörü 
Başkan Yardımcısı 
F.E. EdwinDiendergibi 
önemli konuşmacılar 
yer aldı. 

World Cities EXPO’17’nin ana konuşmacılarından Londra Eski Belediye Başkanı KenLivingstone, 
belediye başkanlarının insanların problemleriyle doğrudan ilgilenebildiğini, bu nedenle halk 
üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu aktardı.İyi belediyecilik öncelikle iyi bir plan ortaya 
koyulması gerektiğini söyleyen Livingstone, hıuzlı ve kolay ulaşımın iş dünyasının yatırımlarını 
artırdığını ifade etti. Ulaşım sorunlarında hızlı çözüm için risk alabilen pratik bürokratlara ihtiyaç 
duyulduğunu aktaran Livingstone, “Yenilikçi olurken sorunlara hazır olmak, sorunlara da çözüm 
üretmek lazım. ÖrneğinLondra gibi bir şehirde herkesin araba kullanması sürdürülebilir değil.
Yer altı yolları inşa etmek akılcı bir çözüm.” dedi. 
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BP Ultimate Euro Diesel ile tek depoyla
42 km’ye kadar daha fazla yol...
Tek depoyla 42 km’ye ka-
dar daha fazla yol yapma 
olanağı sunan BP Ultimate 
Euro Diesel, Türkiye’de kali-
teli ürün arayışlarınaalternatif 
bir çözüm oldu.Gelişmiş tem-
izleme formülü düzenli kul-
lanımda motorun ilk günkü 
gibi çalışmasına ve güç kaybı-
na karşı korunmasına yardımcı 
olan BP Ultimate Euro Diesel, 
motor temizleme özelliği ve 
tek depoda sağladığı fayda 
bağımsız bir kuruluş tarafından 
tescillenmiş bir yakıt. BP Türki-
ye Akaryakıt Ülke Müdürü Mar-
tin Thomsen, Türkiye’nin BP 
için en önemli pazarlar arasın-
da yer aldığını ve 105 yıldır 
Türkiye’de faaliyet göster-
diklerini belirterek, şu açıklam-

alarda bulundu:“Büyüme oda-
klı stratejimiz doğrultusunda 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Her geçen yıl istasyon sayımızı 
artıyor ve istikrarlı büyümem-
ize devam ediyoruz. Müşterile-
rimizin sunduğumuz ürün, ser-
vis ve hizmetlerden memnun 
kalmalarına yönelik stratejimiz 
çerçevesinde uluslararası faa-
liyetlerimizden elde ettiğimiz 
en iyi bilgileri ve deneyimi 
Türkiye’deki müşterilerimize 
de sunuyoruz. BP Ultimate 
Euro Diesel ürünümüz de bu 
çerçevede son dönemde Tür-
kiye’deki müşterilerimizin kali-
teli ürün arayışlarına alternatif 
bir çözüm oldu.” BP Türkiye 
Akaryakıt Pazarlama Müdürü 
Dilek Ergenekon ise, BP Ul-

timate Euro Diesel’in, BP’nin 
tüm dünyada akaryakıt alanın-
da ulaştığı en yüksek teknolo-
jiden yararlanarak geliştirilmiş, 
bir ürün olduğunu belirterek 
şunları söyledi: “BP Ultimate 
Euro Diesel’in, katkısız yakıtlara 
göre temizleme gücü bağımsız 
bir kuruluş tarafından test edil-
di. Gelişmiş temizleme formülü 
düzenli kullanımda motoru 
zararlı tortulardan temizliyor ve 
böylece motorda biriken kirler-
in motorun önemli parçaların-
da ve özellikle enjektörlerinde 
biriken zararlı tortuları temiz-
leyip yeniden oluşmasını en-
gellemeye yardımcı oluyor. 
Böylece BP Ultimate Euro Die-
sel ile tek depoda 42 km’ye ka-
dar daha fazla yol gidilebiliyor.
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Ford Trucks “Yolunuza Sağlık” hizmeti ile artık 
ailenizin de, sizin de sağlığınız güvende!

Ford Otosan’ın ağır ticari mar-
kası Ford Trucks, hem kendil-
erinin hem de aile fertlerinin 
sağlığıyla ilgili acil durumlarda 
ve danışmak istedikleri her türlü 
sağlık sorunlarında yanlarında 
olmak için “Yolunuza Sağlık” 
adında önemli bir hizmeti daha 
hayata geçiriyor. Ford Trucks ve 
Medline Acil Sağlık iş birliğiyle 
gerçekleştirilen proje kapsamın-
da, Ford Trucks’tan 0 km araç 
satın alan herkes aile fertleri 
ile birlikte “Yolunuza Sağlık” 
hizmetinden faydalanabi-
lecek. Ford Trucks ve Medline 
Acil Sağlık Hizmetleri işbirliği-
yle gerçekleştirilen bu proje 
kapsamında; Ford Trucks’tan 
0 km araç satın alan herkese 
ikamet adresinde kayıtlı aile 
fertleri ile birlikte 1 yıl boyunca 
7/24 Medline Acil Durum sağlık 

hizmetleri sunulacak. “Yolunuza 
Sağlık” üyeliğine sahip olan her-
kese, Acil Doktorlu Kara Ambu-
lansı Hizmeti, Telefonla Tıbbi 
Danışmanlık Hizmeti ve acil du-
rum uygulamalarında kullanılan 
ilaç, malzeme gibi tüm ekip-
manlar ücretsiz olarak sağla-
nacak. Bu hizmet ile Ford Trucks 
müşterileri kilometrelerce uzak-
tayken dahi gözleri arkada kal-
mayacak. Hem aile fertlerinin 
hem de kendilerinin her türlü 
sağlık sorunlarında doktorlar 
sadece bir telefon uzağında ola-
cak. Bu yeni hizmet kapsamında 
acil bir durumda tek numaray-
la, Ford Trucks müşterilerinin 
ve aile fertlerinin,  bulunduğu 
yere acil doktor ve yoğun bakım 
donanımlı ambulans iletilecek. 
Sonrasında tedavilerinin tama-
mlanması ve en uygun hastan-

eye nakli sağlanacak. Hastanın 
en güvenli ve hızlı şekilde has-
tanedeki yatağına teslim edil-
erek, yakınlarının haberdar 
edilmesi sağlanacak. Uluslar-
arası standartlarda hizmet veren 
ambulanslarda; doktor, anestezi 
teknisyeni ve ilkyardım eğitimi 
almış ekip tüm süreçlerde ger-
ekli sağlık desteklerini sunacak. 
Üyelik kapsamında hastanın; 
tedavi kurumu (hastane vb.), 
ambulans, hasta yakını ve/veya 
doktoru arasında iletişimi de 
sağlanacak. Hastanın durumu 
belli bir donanıma sahip has-
taneye götürülmesini gerektiriy-
orsa, proje kapsamında görevli 
ekip hasta ve hasta yakınına 
bu konudaki alternatifleri suna-
rak, hastanın hastanedeki yeri-
nin önceden hazırlanmasını da 
sağlayacak.
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Oyak Renault’da “Sen Varsan Engel Yok”
Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, 
iş hayatında engellerin kolaylıkla aşılacağını vurgula-
mak ve bu konuda farkındalık yaratmak üzere, “Sen 
Varsan Engel Yok” mottosuyla Engelliler HaftasındaAile 
Gezisi’nden Temsili Askerlik’e tüm çalışanların katılabi-
leceği bir dizi etklinlik düzenledi. 

Türkiye’nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault,her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde ülkemiz de dahil 
olmak üzere Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede düzenlenen Dünya Engelliler Haftası kapsamında, 
iş hayatında engellerin olmayacağını vurgulamak ve farkındalık yaratmak üzere fabrika bünyesinde 
çok sayıda etkinlik düzenledi. Tüm çalışanlarının katılabileceği ve tam beş gün sürecek olan bu özel 
haftada; eğitici seminerlerden özel gezilere çok sayıda etkinlik aracılığıyla engelli bireylerin yaşam 
koşullarına dair farkındalık yaratılması amaçlandı. 

Oyak Renault’da düzenlenen Aile Gezisi ile engelli çalışanlar aileleriyle birlikte işaret dili tercümanı 
eşliğinde fabrikayı ziyaret edebildi. Bursa Askerlik Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenlenen Temsili 
Askerlik Etkinlikleri ile askerliklikten muaf olan engelli çalışanlar bir gün askerlik yaparak bu görevi 
yerine getirmiş oldu. Yine bu hafta kapsamında gerçekleştirilen Omirilik Felçileri Derneği Semineriile 
Oyak Renault çalışanları omirilik felci ve tedavisine ilişkin yeni bilgiler elde ederek farkındalık kazandı. 

NISSAN GLOBAL PAZARLARDA 
BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Japon otomotiv devi Nissan, 2016 yılında global pazarlarda büyümesini sürdürdü. Tüm 
dünyada toplam 5,63 milyon adetlik satış performansına imza atan Nissan; en büyük 
pazarı ABD’de 1,58 milyon, en büyük ikinci pazarı Çin’de 1,35 milyon, Avrupa pazarında 
683 bin, anavatanı Japonya’da 557 bin adet araç satarken, Asya, Latin Amerika, Orta 
Doğu ve Afrika da dahil diğer pazarlarda ise 808 bin adet araç sattı. Türkiye otomo-
tiv pazarının yüzde 0,8 büyüdüğü 2016 mali yılında yüzde 14,3 gibi yüksek bir büyüme 
oranı yakalayan Nissan Türkiye, 31 bin 910 adetlik satış performansıyla Nissan’ın global 
başarısına katkı sağladı.

Nissan Motor Co. Ltd, 2016 mali yıl finansal sonuçlarını açıkladı. 31 Mart 2016 ile 31 Mart 
2017 dönemini kapsayan 2016 mali yıl finansal sonuçlarına göre Nissan, 11.720trilyon 
yen ciroya imza atarken 742,2 trilyon yen işletme kârı kaydetti. ABD, Çin ve Batı Avrupa 
pazarındaki başarılı satış performansı kur farkını ve gelişmekte olan ülkelerdeki gerilemeyi 
dengeledi.2016 maliyılında yüzde 6,3 kar marjı kaydeden Nissan, 864,7 trilyon olağan kâr 
ve 663,5 trilyon net gelir elde etti. Global pazarlarda büyümesini sürdüren Nissan, 2016 
maliyılında tüm dünyada toplam 5,63 milyon adet araç satışı gerçekleştirdi. Nissan, en 
büyük pazarı ABD’de yüzde 4,2artışla 1,58 milyon adet araç satarak yüzde 9 pazar payına 
ulaştı.
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CMS’den İzmir’e 310 milyon TL’lik dev yatırım
CMS Jant,İzmir’e 310 milyon TL’lik yatırım yap-
maya hazırlanıyor. 600 kişiye istihdam olanağı 
yaratacak yeni fabrikada yılda 2,5 Milyon adet 
jant üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin lider, dünyanın ise önde gelen jant 
üreticilerinden biri olan CMS, İzmir’e 310 mily-
on TL’lik yatırım yapacak. İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan mevcut jant üretim 
tesisinin yanına yeni bir fabrika inşa edecek şir-
ket, 600 kişiye yeni istihdam olanağı sağlayacak. 
38 bin 385 metre kare alan üzerine kurulacak 
yeni tesis yılda 2,5 milyon adet jantüretim yap-
acak. Fabrikanın yapımına başlanmış ve 2018 ilk 
yarısında kadar da tamamlanması bekleniyor. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulanan CMS 
Jant Yönetim Kurulu Başkanı Bertuğ Ösen, artan 
yurtiçi ve yurtdışı talep üzerine yeni yatırım kararı 
aldıklarını söyledi.CMS’nin İzmir’deki mevcut 
üretim tesisinde yıllık 9 milyon adet jant üretimi 

gerçekleştirdiklerini aktaranBertuğ Ösen, yeni te-
sisin de yardımıyla her yıl ortalama yüzde 10’un 
üzerinde kapasite artışı yakalamayı hedefledikler-
ini ve 2022 yılında 12 milyon adet jant üretimi 
gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

2016 yılında 7 milyon jant ihraç etti
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerine jant 
ürettiklerini vurgulayan Ösen şunları söyledi: 
“Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Bentley, 
Porsche, Seat, Skoda, Toyota, Ford, FiatGrubu, 
Renault, Nissan, Honda, Dacia, Lexus ve Suzuki 
markalarına jant üretiyoruz. Geçtiğimiz yıl baş-
ta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli yerler-
ine 7 milyon adet jant ihraç ettik. 2016 ciromuz 
yurt içi satışlarla birlikte 1.2 milyon TL’ye ulaştı. 
Bu yıl hedefimiz 1.4 milyon TL ciroya ulaşmak. 
Geçtiğimiz yıl Başta Ar-Ge çalışmaları olmak 
üzere 66 milyon TL’lik yatırım yaptık. Bu yılda 84 
milyon TL’lik yatırım yapma planımız var.” 
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Porsche için bir mihenk taşı: Bir milyonuncu 
911, üretim hattından çıkıyor
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Günlük kullanım için örnek niteliğinde bir spor 
otomobil olan ve gerek yüzü, gerekse de ruhuyla 
Porsche markasının bir simgesi haline gelen 911 
modelinin 1 milyonuncusu üretim hattından indi.

Zuffenhausen’daki fabrikada üretilen bir milyonun-
cu model,1963 yılında pazara ilk sunulan orijinal 
911’ini takip eden birçok ayrıcalıklı özellikle birlikte, 
özel “İrlanda Yeşili” rengiyle bir Carrera S oldu.
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Porsche ürün gamının stratejik olarak en önemli mod-
ellerinden biri olmayı sürdüren roadster model, aynı za-
manda markanın dünyadaki en karlı otomobil üreticileri 
arasındaki konumunu korumasına da büyük bir katkı 
sağlıyor.
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Tam anlamıyla bir efsane
Yeni bir sınıf yaratarak premium spor otomobil segmenti-
nin zirvesinde yer alan Porsche 911, sadece 2016 yılın-
da, dünyanın dört bir yanına 32 bin 365 adet gönderildi.
Gerid kalan yıllara rağmen ayrıcalığını korumayı başaran 
ve en çok arzulanan koleksiyon parçalarından biri haline 
gelen 911’in bu anlamda bir efsane. Bugüne kadar 
üretilen 911 modellerin yüzde 70’inden fazlası hala yol-
larda. 

Motorsporlarındaki başarısıyla büyüdü
Otomotiv dünyasının efsane modelleri arasında yer alan 
911, bulunduğu yere özellikle motorsporlarındaki sayısız 
başarısıyla ulaştı. Başka hiçbir spor otomobil, başarının 
formülünü hem yarış pistleri hem de yol için tasarlanan 
911 kadar temsil edemiyor. Porsche markasının bugüne 
kadar yarışlarda elde ettiği 30 bini aşkın zaferin nered-
eyse yarısından fazlasına, bu ikonik otomobille ulaşıldı.

Temeline sadık
Porsche’nin eşsiz bir özelliği, orijinal 911’in temel konseptinden hiç ayrıl-
mamış olması. 911’in teknolojisini geliştirmeye ve bu spor otomobili kusursuz 
hale getirmek için sürekli çalışan Porsche’nin başarısındaki önemli bir faktör 
de Zuffenhausen’daki şirket merkezinde yer alan ve tüm 911 modellerinin 
üretildiği üretim tesisi. Bugün, 911, 718 Boxster ve 718 Cayman olmak üzere 
tüm iki kapılı modeller ve türevleri, tek bir üretim hattından çıkıyor. 
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Audi’den geleceğin şehirleri için kullanım kılavuzu
Otonom sürüş, kendi kendine park eden 
araçlar, otomobil paylaşımı gibi yeniliklerle 
şekil değiştiren otomotiv sektörünün, gelece-
kte şehirlerin de altyapılarını baştan aşağı 
değiştirmesi bekleniyor. Audi, geleceğin şe-
hirleri için bir mobilite sözlüğü oluşturma 
amacıyla şehir içi ulaşım için çalışmalar yap-
an kurumlarla işbirliği başlattı.  Belediyeler, 
işletmeler ve bilimsel araştırma kuruluşlarıy-
la birlikte bir çalışma grubu oluşturan Audi, 
iş ortaklarıyla birlikte geleceğin şehirlerini 
tanımlamak için kullanılacak terminolojiyi 
oluşturuyor. Audi’nin girişiminin katılımcıları 

arasında Alman Standartları Enstitüsü 
(Deutsches Institut für Normung, DIN) Düs-
seldorf, Erfurt, Hamburg, Münih Belediyel-
eri, Alman Otomobil Endüstrisi Birliği (VDA) 
ile şehir özelinde faaliyet gösteren kurum-
lar yer alıyor. Örneğin, şehirlerde bir ulaşım 
yönteminden diğerine geçiş yapılan nokta-
lara “Aktarım merkezi” adı veriliyor. Bir şehir, 
“sorunları ele alıp bunlara çözüm geliştirme 
yeteneğine” sahip olduğunda “akıllı” olarak 
nitelendiriliyor. Bir otomobil ise “büyük 
ölçüde otomatik kontrol yeteneğine” sahip 
ise “akıllı” sıfatını kazanıyor.

HABERLER Yeni Kuga çikolatadan heykeli ile “Bir Başka”

Çikolata heykeltraşı 
Yiğit Zeyneloğlu’nun 3 
haftalık çalışması sonu-
cu oluşturulanYeni Ford 
Kuga çikolata araçheyke-
li,(CNC) Bilgisayar Sayımlı 
Yönetim sistemiyle özel 
gazlar velazer ışınları 
kullanılarakyapılırken, 
toplamda65 kg bitter çi-
kolata ve 65 kg saf kakao 
yağı kullanıldı.

“Bir Başka” konseptiyle 
Türkiye pazarında yeni 
bir dönemin kapılarını 
aralayan Ford,bu yıl 
18-21 Mayıs tarihlerinde 
Ankara Congresium’da 
ilki gerçekleştirilen Çi-
kolata ve Kahve Festi-
vali kapsamında Yeni 
Ford Kuga’nın gerçek 
boyutlu çikolata heykeli 
ile ziyaretçilere unuta-
mayacakları bir deneyim 
yaşatıyor.

Türkiye’de daha önce hiç denenmiş bir yöntemle 3 hafta 
boyunca süren özel bir çalışma sonucu yapılan Yeni Ford 
Kuga çikolata araç heykeli için toplam 65 kg bitter çikolata 
ve 65 kg saf kakao yağı kullanıldı.Çikolata ve kakao yağları 
özel bir uygulama olan temperleme yöntemiyle eritildi. 
Eritilen bu karışımsonrasındapüskürtme yapılarak,önceden 
hazırlanmış strafor modele uygulandı. Sadece püskürtme 
işlemi 3 gün boyunca 58 saat süren heykelin strafor 
modeline tam 8 kez çikolata kaplama işlemi yapıldı. 
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Piaggio Group’un Tercihi Castrol oldu!
Dünyanın lider madeni yağ markalarından 
Castrol vedünyanın en büyük motosiklet 
üreticilerinden Piaggio Group, global çapta 
yağ tedariği için önemli bir iş birliğine imza 
attı. Yenilikçi ürünleri ve üstün teknolojisiyle 
dünyanın lider madeni yağ markalarından-
Castrol ileAvrupa’nın 1. ve dünyanın en büyük 

4. motosiklet üreticisi Piaggio Group,global 
çapta yağ tedariği için güçlerini birleştirdi. İş 
birliği kapsamında Castrol,Piaggio Group’un 
motosiklet markalarıPiaggio, Vespa, Aprilia, 
Moto Guzzi, Derbi ve Gilera için global çapta 
yağ tedariğigerçekleştirecek.

Anlaşma, Piaggio Group tarafından dünya 
çapında üretilen motosikletler ile İtalya’da 
üretilen ticari taşıtların ilk dolum motor 
yağının Castrol olmasının yanı sıra Cas-
trol’ünendüstriyel, dişli ve şanzımanürün-
lerinin tedariğini de kapsıyor. Piaggio 
Group tarafından onaylanan ve tavsiye 
edilen Castrol POWER1 5W-40 ile Castrol 
POWER1 10W-40 ürünleri, dünyanın önde 
gelen pazarlarında satış sonrası için temin 
edilebilecek. Ayrıca, Piaggio’nun Avrupa 
ve Asya Pasifik bölgelerindeki Motoplex 
mağazaları üzerinden de satışa sunula-
cak.Piaggio Group, motor verimliliği ve 

dayanıklılığı açısından sahada kapsamlı tes-
tlerden geçirdiği Castrol POWER1 yağının 
performans sonuçlarınınardından Castrol’ü 
tedarikçi olarak seçme kararı verdiğini 
açıkladı. Birçok ortak özelliği bulunan Piag-
gio ve Castrol; yüz yılı aşkın tarihe sahip 
olup, kendi alanlarında birer lider olarak 
öne çıkıyorlar. Başarılarla dolu bir geçmişe 
sahip iki şirket arasından Piaggio Group’un 
markaları dünya çapındaki yarışlarda 104 
kez şampiyon olurken, Castrol ise 21 kez 
dünya kara hız rekoruna tedarikçi ve ortak 
olarak adını yazdırmayı başardı.
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KOSİFLER OTO’DAN 250 MİLYON TL’LİK YATIRIM ATAĞI

1945 yılında temelleri atılan, 70 yılı geride 
bırakarak Türkiye’nin en eski aile şir-
ketlerinden olan Kosifler Group’un loko-
motif şirketi Kosifler Oto; Türk otomotiv 
sektörü için dün olduğu gibi bugün de 
yatırımlarına hız kesmeden devam ediy-
or. Haziran ayında hizmete girecek olan               
17.000 m2 inşaat alanına sahip Kosifler 
Oto Kavacık Showroom ve Plaza için 100 
milyon TL yatırım yapan Kosifler Oto, yeni 
Jaguar-Land Rover Showroom ve Plaza 
için 100 milyon TL, Samsun’da açacağı 
yeni showroom ve servis için 50 milyon TL 
yatırım yapacağını açıkladı.

Lüks otomobil segmentinin yüzde 2,5 
küçüldüğü 2016 yılında 800 milyon TL ciro 
yaptıklarını belirten Kosifler Group CEO’su 
Temel Aras; 2017 yılıNisan sonu, binek 
otomobil pazarınınyüzde 10, lüks otomobil 
segmentin binek oto içindeki payının ise 
yüzde 30 küçüldüğü bilgisini verdi. Türki-
ye’deki ilk bayisi oldukları BMW’nin pazar 
payının da yüzde 11’den yüzde 8,6’ya 
düştüğünü aktaran Kosifler Group CEO’su 
Temel Aras 2017 cirosunu 900 milyon TL 
olarak gerçekleştirmeyi hedeflediklerini 
sözlerine ekledi.
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Michelin, diş derinliğine değil lastik performansına 
odaklanıyor; maliyetler azalıyor

Dünyanın en büyük lastik üreticileri arasında yer alan Michelin, hareket kabiliyetini artıracak sürdürüle-
bilir hareketlilik çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Sürdürülebilir çevre konusundaki hassasiyetiyle 
doğaya ve insana saygılı teknolojiler geliştiren Michelin, ilk kilometreden son kilometreye kadar yük-
sek performans sunan lastikler tasarlıyor. 

Kaza oranlarıyla diş derinliği arasında bir bağlantı yok
Lastikler aşındıkça lastik performansı da değişiyor. Ancak tüm yeni lastikler aynı performansı göster-
mediği gibi tüm aşınmış lastikler de aynı performansı göstermiyor. Bağımsız çalışmalar, kaza oran-
larıyla diş derinliği arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını kanıtlıyor. Araştırmalara göre; ileri 
teknoloji ile geliştirilen bir lastik, dişteki son milimetreye kadar yüksek seviyede tutuşu mümkün hale 
getiriyor. Michelin ve bağımsız kuruluşların gerçekleştirdiği testler, önemli olanın diş derinliği değil 
lastiklerin performansı olduğunu gösteriyor. 

Michelin’in Ladoux Test Merkezi’ndeki testleri; yasal limite kadar aşınmış bazı lastiklerin ıslak zeminde 
frenleme mesafesinin bazı yeni lastiklerle neredeyse aynı olduğunu, diş derinliğinin frenleme için 
doğru bir gösterge olmadığını gösteriyor.  VUFO (Kaza Bilimi Enstitüsü) araştırmasına göre kazaların 
yüzde 70’i kuru zeminde gerçekleşiyor. Lastik aşındıkça ‘slick’leşiyor. Aşınmış lastik yeni lastiğe oranla 
daha kısa mesafede duruyor.
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Kuru zeminde lastik aşındıkça güvenliğin arttığı görülüyor. Lastik diş derinliği azaldıkça kuru ze-
minde tutuş kabiliyeti artıyor. Aşınmış lastik, kuru zeminde yeni lastiğe kıyasla daha kısa mesafede 
duruyor. Bunun en iyi örneğini; yarış parkurlarında görmek mümkün: “Slick” lastikler kuru zemin 
koşullarında yarışçıların hem performans hem yol tutuşu anlamında tercihi olmaktadır.

Lastik kullanıldıkça yakıt tüketimi düşüyor
Beş dolu depodan biri, sadece lastiklerinin yuvarlanma direncinin üstesinden gelmek için kul-
lanılıyor. Diş derinliği azaldıkça aracın yakıt ekonomisi de iyileşiyor. Yasal diş limitinde çıkarılan 
lastiğin yuvarlanma direnci, yeni lastiğin yüzde 80’i oranına denk geliyor. Lastiği yasal sınır olan 1.6 
mm’den önce değiştirilmesi ömrünün ¼’inin israf edilmesine, bu da her araç için 2 yılda 1 lastiğin 
israf edilmesine yol açıyor. Dolayısıyla lastiği yasal diş aşınma limitine gelinceye kadar araçta tut-
mak, yakıt yönünden verimlilik süresini artırırken sürücünün yakıt maliyetini de azaltıyor. Ayrıca 
lastik kullanıldıkça ses seviyesi de düşerek sürüş keyfini artırıyor. Michelin, nasıl ki kirlenmiş bir 
ayakkabı sırf bu yüzden çöpe atılmazsa; güvenlik alarmı vermeyen bir lastiğin de ömrünü tamam-
lamadan değiştirilmemesi gerektiğini öneriyor. 

Zamanından önce değiştirilen lastik hem çevreye hem cebe zararlı
Lastiklerin yasal limitten önce değiştirilmesi üründen optimum faydalanma süresini kısalttığı gibi 
tüketiciler için maliyetleri de artırıyor ve çevre üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Michelin sosyal so-
rumluluk bilinci ve  “programlı uzun ömürlülük” stratejisiyle lastik sektöründe lastiğin ilk kilometre-
den son kilometreye kadar sürdürülebilir bir performans sağlaması için sektörü teşvik ediyor, 1.6 
mm yasal sınıra kadar yüksek seviyede yol tutuşu sağlanabileceği konusunda farkındalık yaratmayı 
amaçlıyor. 

Vaktinden önce değiştirilen lastiğin maliyeti yılda 6 milyar Euro 
Araştırmalara göre lastikleri çok erken değiştirmek, Avrupa’da bir yılda 128 milyon ek lastiğin 
tüketilmesine neden oluyor. Çevreye etkileri incelendiğinde ise, her yıl 9 milyon ton CO2 emisyonu 
ortaya çıkıyor ve yılda 1 milyon ton hammadde israfı ile atıkları yüzde 35 artırıyor.  Çevresel etkinin 
yanı sıra lastikleri tamamen aşınmadan değiştirmek de tüketiciler için ciddi ve gereksiz maliyete 
neden oluyor. Ernst&Young’ın raporuna göre erken lastik değişimi, sadece bir yıl içerisinde Avru-
pa’da 6 milyar Euro ekstra maliyet anlamına geliyor.

Ernst & Young : Lastikler ve planlı 
eskitme raporu

• Yaz lastikleri dünya genelinde uzun bir 
süre uyumlulaştırılmış yönetmeliğe (1,6 mm) 
tabi tutulmuştur.
• Lastik sektörünün bazı paydaşları, 
Avrupalı sürücüleri lastiklerini uygulamada 
3 mm’deyken değiştirmeleri yönünde teşvik 
etmektedir.
• Minimum diş derinliğinin 1,6 mm’den 
3 mm’ye getirilmesine ilişkin yasal değişikliği 
destekleyen kaza verileri sonuçsuz kalmıştır.
• Lastikleri Avrupa Birliği’nde 3 
mm’deyken değiştirme zorunluğunun çevresel 
ve ekonomik etkileri geniş çaplı olacaktır.
• Planlı eskitmeyle mücadele için, 
kullanılmış lastiklere ilişkin zorunlu testler-
in yürürlüğe konması ve çevre modülasyon 
vergi planının uygulanması gibi iki ana tavsiye 
sunulabilir.
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Yeni Megane R.S. :Monaco Grand Prix'de ilk gösterim
• Yeni Megane R.S.’in ilk 
gösterimi, Renault F1 pilotu 
Nico Hülkenberg’in pilotajında 
ünlü Monaco Grand Prix pistinde 
gerçekleştiriliyor. 

• Eylül ayında Frankfurt 
Otomobil Fuarı’nda görücüye 
çıkacak olan ve 2018’in ilk 
çeyreğinde ticarileştirilecek Yeni 
Megane R.S. manuel veya EDC 
otomatik vites kutusu olmak 
üzere ilk kez iki farklı versiyon 
olarak sunuluyor.

Monaco Formula1 Grand Prix yarışı, Re-
nault pilotu Nico Hülkenberg’in direksi-
yonunda olacağı Yeni Megane R.S.'in ilk 
gösterimine sahne oluyor. Renault Sport’un 
yeni görsel kimliğinden esinlenen sarı ve 
siyah renkleri, yeni modelin iddialı ve son 
derece sportif hatlarını vurguluyor. Renault 
Sports Cars Genel Müdürü Patrice Ratti: 
“Yeni bir modelin ilk gösterimi için Re-
nault'nun F1'e katılımının 40. yıldönümün-
den daha güçllü ve sembolik bir fırsat 
düşünemiyorum.” dedi.

F1 pilotu Nico Hülkenberg heyecanını şöyle ifade etti: 
“Renault Sport, otomobilin performansında muhteşem 
bir iş çıkarmış. Yeni Megane R.S.’i geliştirme süre-
cinde test etme fırsatı bulmuş ve daha ilk denemede 
şasisinin mükemmelliğinden büyülenmiştim. Bu oto-
mobili bugün Monaco’nun efsanevi pistinde kullanmak 
olağanüstü bir keyif!”. Orijinal Megane R.S.’in 2004’teki 
lansmanından bu yana, modelin misyonu her zaman 
motor sporları tutkusunu yansıtmak ve yarış tekno-
lojisini herkes için ulaşılabilir kılmaktı. Renault Sport 
ekibi, bir kez daha F1 teknolojisini geliştirerek sıra dışı 
bir aerodinamizm, güvenilirlik, yol tutuş ve yüksek 
performansı Megane R.S.’te kullanarak sınırları zorladı.

Yeni Megane R.S., Eylül 2017’de 2017 
Frankfurt Otomobil Fuarı'ndaki prömiyeri 
sonrası, 2018'in ilk çeyreğinde satışa 
sunulacak. 
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REKORTMEN HİBRİT KIA NIRO… 
En düşük yakıt tüketimine 
sahip hibrit otomobil 
unvanını alarak Guinness 
rekorlar kitabına giren 
KIA Niro, Türk tüketicisi 
ile buluşuyor…

SUV’ninpratikliğini ve tasarımını etkin hibrit gücüyle 
bir araya getiren Niro, sınıfının en iyisi olarak öne 
çıkıyor. 5 yıl garanti onarım güvencesi, özel eko-araç 
platformu ve eşsiz hibrit sistemiyle KIA’nın yeni SUV 
modeli Niro birçok ilke imza atıyor. ABD’yi uçtan 
uca en düşük yakıt tüketimiyle geçenhibritotomo-
bil unvanını resmi olarak alarak, Guinness Rekorlar 
Kitabı’na giren Niro,  üstün başarısı ile dikkat çeki-
yor. Hibrit modelinin yüksek yakıt verimliliğini çekici 
bir tasarımla birleştiren KIANiro,türünün ilk örneği 
olarak yollara çıkıyor. Paralel hibritsistemi, 1,6 litre 
hacimli direkt enjeksiyonlu benzinlimotor, lityum-iyon 
polimer batarya ve 32 kW elektrikli motordan oluşan 
ve gücünü altı kademeli çift debriyajlı şanzımanla ön 
tekerleklere aktaran Niro, sadece 88gr/km CO2 emi-
syon salınımı yapıyor. 3,8 lt/100km yakıt tüketimi ile 
sınıfının en tutumlu ve çevreci ürünü olarak öne çıkan 
KIA Niro ayrıca, 141PS motor gücü ile segmentinin-
en yüksek performansını sunuyor. Yeni KIA Niro 
bünyesinde birçok önemli donanımı da barındırıyor. 
Niro, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, ısıtmalı 
koltukları ve geri görüş kamerası ile hayatı kolay-
laştırırken, sunroof ve 18 inç alaşım jantları ile de 
dikkatleri çekiyor. Kullanıcılar, aynı zamanda kablo-
suz akıllı telefon şarjı ve 220 V’luk priz girişi ile tüm 
elektronik aletleri şarj edebiliyor. Geleneksel elek-
tronik ve sürekli değişen şanzımanla donatılmış rakip 
hibrit modellerle karşılaştırıldığında, Niro’nun altı 
kademeli çift kavramalı şanzımanı gaz emirlerine çok 
daha çabuk tepki veriyor ve böylece çok daha atak 
ve eğlenceli bir sürüş sunuyor. Küresel geliştirme 

programı çerçevesinde Avrupa, Kuzey Amerika ve 
Uzakdoğu'da yol testleri gerçekleştirilen yeni KIA 
Niro, söz konusu testlerde kaydedilen gelişmelerin 
de yansıması olarak benzersiz bir sürüş deneyimi, 
üstün direksiyon hâkimiyeti ve tam bağımsız yürüyen 
aksam sayesinde son derece dengeli bir sürüş elde 
ediyor. Boyutlarıyla da öne çıkan KIA Niro, segmenti-
nin en geniş bagaj hacmini tüketicilerle buluşturuyor. 
Çekici, estetik ve zarif çizgileri ile yeni KIA Niro'nun 
aerodinamik açıdan optimize edilmiş dinamik gö-
vdesi, KIA'nın ABD-Kaliforniya ve Kore-Namyang'taki 
tasarım merkezlerinde geliştirildi.  KIA’nın çevreci 
araç geçmişinin 30 yıl önceye dayandığını söyleyen 
KIA Grup Direktörü Ayşe Tuncel, Niro’nuniddiasının 
segmentinin en güçlüsü olmak olduğunu belirt-
ti.“Enleri ve ilkleri temsil eden çevreci Niro ile gerek 
donanım, gerekse fiyataçısından oldukça iddialıyız” 
dedi. Niro’nun üstün özellikleri ve rekabetçi fiyatı ile 
kısa sürede Hibrit SUV segmentinin önemli oyuncu-
larından biri olacağını öngördüklerini belirten Ayşe 
Tuncel, Türkiye’deki hibrit pazarına sıkı bir rekabet 
getireceğini düşündüklerini de sözlerine ekledi. Ayşe 
Tuncel; Niro’nun, hibrit teknolojisinin çevreci ve 
ekonomik avantajları ile SUV’nin aktif sürüşü, spor-
tif görünümü ve geniş hacmini birleştirdiğinin altını 
çizdi. “Niro, alışılagelmiş bir SUV boyutlarında ve 
çekici bir görünüme sahip olduğundan geniş kitlelere 
hitap edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Şimdiden 100 
adetlik sipariş aldık, yıl sonuna kadar 500 adetlik 
bir planlama yaptık ama bunun üzerine çıkacağımızı 
düşünüyorum” dedi. 
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Moto GP'de Lorenzo'dan ilk 
Ducati Podyumu!

Beş kez dünya şampiyonu olan Jorge Loren-
zo’nun MotoGP kariyerine bir Ducati Corse 
sürücüsü olarak yaptığı fırtınalı başlangıç, Jer-
ez’de, İspanya güneşinin altında ‘kırmızılar 
içinde’ üçüncü olarak elde ettiği ilk podyum zaf-
eriyle yukarıya doğru ivme kazandı. Lastik izler-
ini bırakarak üç kez zafere koştuğu bir pistte, 
99 numaralı sürücü acımasız Desmosedici’sinin 
üzerinde lokal hayranların üç sınıfın her birinde 
kutlamalar yaptığı bir günde, Marc Marquez ve 
yarışın galibi Dani Pedrosa’nın ardından üçüncü 

sırayı aldı.Rakiplerinin bir çoğu 30 dereceye 
yakın hava sıcaklığında yol tutuş problemleriyle 
mücadele ederken, Lorenzo onuncu sıraların 
ortalarından yukarıya doğru çıkmaya başladı. 
Monster Yamaha Tech3’ün başarılı sürücüsü Jo-
hann Zarco’yu (yarışmayı dördüncü bitirdi) ya-
kaladı ve son turlarda Fransız yarışçıyla yavaş 
yavaş farkı açtı. 3000. MotoGP yarışındaki 108. 
kürsüye çıkışında “Bu, Yamaha ile olandan daha 
büyük bir zafer” diye konuştu. “Özel bir moto-
siklet ile – şu an Ducati ile olduğu gibi ve 

Jerez gibizorlu bir pistte rekabet etmenin son yıl-
larda ne kadar zor olduğunu [marka için] herkes 
biliyor. Burası benim favori pistlerimden birisi ve bu 
hafta sonu daha güçlü olmamıza yardım etti; bu 
nedenle beşinci veya altıncı pozisyon için mücadele 
edeceğimizden emindim, fakat beklenmedik şekilde 
diğer sürücülere yavaş yavaş yetişip onları geçm-
eye başladım ve son turlarda kaçmayı ve bu çok iyi 
sonucun tadını çıkarmayı kendim ve takımım adına 
başardım. Yarışın temposu da sıcak nedeniyle son 
derece yavaştı.” Hatalar ve kazalar Cal Crutchlow, 
Maverick Viñales ve Valentino Rossi’nin çıkışlarını 
etkiledi – iki Yamaha yıldızı sonuç olarak 27 turluk 

mesafeyi sırasıyla altıncı ve onuncu olarak tama-
mlarken, Viñales ön uç tutuş eksikliğiyle şaşırttı 
ve Rossi ise patinaj sorunları yüzünden aynı pistte 
2016’da yaşadığı başarıyı tekrarlama şansını kay-
bettiği için çok kızgındı. İspanyol sürücüyü SKY 
Racing Team VR46’nın kategorisinde ilk kez zafer 
kazanan Moto2 yarışçısı Pecco Bagnaia takip etti. 
Moto3 kargaşası ise son metrelerde fizik kanun-
larını alt üst etmiş gibi görünen son bir viraj hare-
ketiyle Romano Fenati’den yarım boy önde bitiren 
Aron Canet’in ilk Grand Prix zaferiyle sona erdi.
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Vinales Le Mans başarısıyla 
MotoGP'de patron koltuğuna 
geri döndü! Tarihi boyunca karakteristik olarak olumsuz iklim koşulları ile anılan 

Le Mans ‘Bugatti’ pisti, MotoGP’yi 2017’nin ikinci Avrupa ayağı olarak 
karşıladı ve hızlı ‘dur-kalk’ düzeni Movistar Yamaha’dan Maverick 
Viñales’i bu yıl ikinci kez podyumun en üst basamağına yerleştirdi. 

FIM Dünya Şampiyonası’nın beşinci randevusu, eski şampi-
yon Nicky Hayden’in kazası üzerindeki karamsar moddan, 
Jack Miller’ın şok edici kazasına ve ilk turda pist üzerindeki sıvı 
nedeniyle Moto3 sürücülerinin neredeyse yarısının düşme-
siyle yeniden başlangıcı zorunlu kılan inanılmaz sahnelere 
kadar serinin bir başka dramatik ve heyecan verici bölümüy-
dü. Belki de, heyecanlı Fransız fanlar için pastanın çileği, 
eski Moto2 Dünya Şampiyonu Monster Tech3 Yamaha’dan 
Johann Zarco’nun yine hız belirleyici olması ve aynı marka 
altında yarışan arkadaşlarını Gal asfaltında zorlamasıydı.

Viñales, Le Mans’daki birçok hikayenin baş 
aktörü olmuştu. 25 numara, önce Zarco 
ile mücadeleye girdi, ardından hız ve form 
açısından şu ana kadar sezonun en etkili 
hafta sonunu çıkaran İtalyan takım ark-
adaşı Valentino Rossi’nin yoğun baskısı-
na maruz kaldı. Şampiyona lideri, dünya 
çapındaki kalabalık hayran kitlesinin kork-
tuğu gibi, son turda 46 numaralı M1’in 
hakimiyetini kaybetti ve düştü. Bunun 
sonucunda, Zarco ikinci sıraya yükseldi 
ve beşinci denemesinde ilk kez MotoGP 
podyumuna çıktı. Movistar Yamaha Takım 
Direktörü Massimo Meregalli, “Bugün, 1, 2 
ve 3. sıralarda Yamaha’nın yer aldığı rüya 
gibi bir senaryo gerçekleşecek gibiydi, 
ama ne yazık ki bu olmadı.” dedi. İki hafta 
önceki Jerez hayal kırıklığını silen Viñales 
ise şunları söyledi: “Son turun sonuna ka-
dar, burada Fransa GP’sinde elimden gel-
en her şeyi yaptım ve açıkçası çok mutlu 
ve keyifliyim. Takımım inanılmaz derecede 
çalışıyordu...
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Umarım böyle devam edebiliriz. ”

LCR Honda’dan Cal Crutchlow yarışı beşinci 
ve Ducati’den Jorge Lorenzo’nun rahat bir 
şekilde önünde tamamladı. Moto2’de EG 
0,0 Marc VDS’den Franco Morbidelli beşte 
dört yaparak ve iki hafta önce İspanya’da 
yaptığı etkili kazayı unutturarak formunu 
geri kazandı. İtalyan, havasını bularak art 
arda ikinci kez kürsüye çıkan Sky Yarış 
Takımı VR46’dan çaylak Pecco Bagnaia’nın 
önünde bitirdi. Estrella Galicia 0,0’dan Aron 
Canet ise Moto3’te yine ikinci olarak şam-
panyanın tadını çıkardı.

MotoGP iki hafta sonra Rossi’nin yıllarca 
başarılar ve bazı unutulmaz anlar yaşadığı, 
fakat 2016’da kaderini değiştiren mekan-
ik bir hayal kırıklığına tanık olduğu İtalya 
Grand Prix’si Mugello’nun efsanevi ortamın-
da bir güç yarışına daha sahne olacak.
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“Abu Dhabi Desert 
Challenge'ın ilk etabı 
tamamlandı “

Monster Energy Honda Takımın-
dan Paulo Gonçalves ve Kevin 
Benavides Abu Dhabi maceraları-
na teknik bir ilk etapla başladılar. 
İleriki etaplarda rekabetin daha 
da kızışacağı yarışta Gonçalves 
dördüncü ve Benavides altıncı 
sıraya yerleşti. Monster Energy 
Honda takımı sürücülerinin gerçek 
bir yarışma gördükleri Dakar’dan 
yaklaşık üç ay sonra, ikili 276.59 
km’lik özel Abu Dhabi çöl mücade-
lesinin ilk tam etabında aksiyonun 
tam ortasına geri döndüler.

Hem Portekizli Paulo Gonçalves hem de Arjantinli Kevin Benavides kendilerinden geri 
pozisyonlarda başlayan ve daha yukarıda bitiren sürücülerle arayı açmaya çalıştıkları iyi 
bir yarış geçirdiler. Kumlarda yarışmak parkura önde başlayan yarışmacılar için çok daha 
zorken, arkadakiler ise öndekilerin izlerini takip ederek kulvarın durumu hakkında hayati 
bilgileri toplayabilir ve zamanı nasıl telafi edebileceklerini öğrenebilirler.

Paulo Gonçalves ilk sırayı alan Sam Sunderland’den üç dakika geride kalarak dördüncü 
geldi. Gonçalves bugün Abu Dhabi’nin batısında bir başka kum dolu etapta zamana 
karşı son bir girişimde daha bulunacak.

Kevin Benavides ise, 
bu Orta Doğu ülkesinin 
olağanüstü manzaralarını 
keşfetmek için elde ettiği 
ilk fırsatla birlikte, Arap 
kumlarını yerlisi olduğu 
Güney Amerika’dakilerle 
karşılaştırma fırsatını bul-
muş oldu. Kevin CRF450 
RALLY ile savaşmaya 
başlamak için istikrarlı bir 
tempoyu tercih etti.
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Castrol Ford Team Türkiye, Yunanistan’ın 
dünyaca ünlü Akropol Rallisi için vites büyüttü

Avrupa Ralli Şampiyonası 
2016 sezonu iki çeker 
kategorisi şampiyonu olan 
Castrol Ford Team Türki-
ye, 2017 sezonunda ilk iki 
yarışı Atlantik Okyanusu 
adalarında gerçekleşen Azor 
ve Kanarya Adaları Ralli-
si’nden sonra Yunanistan’ın 
dünyaca ünlü Akropol 
Rallisi için gün sayıyor. 2017 
sezonunun ilk iki yarışın-
da 4.lüğe kadar yükselen 
Castrol Ford Team Türkiye, 
Avrupa’nın en zorlu rallile-
rinden biri olarak gösterilen 
Yunanistan - Akropol Ralli-
si’ne 3 araçla katılacak.



77Automobile MagazineHaziran 2017

MotorSport
Automobile

Avrupa Ralli Şampiyonası 
2017 sezonunda ilk iki 
yarışı başarıyla tamam-
layıp, 4.lüğe kadar yük-
selen ve şampiyonadaki 
iddiasını sürdüren Cas-
trol Ford Team Türkiye, 
şampiyonanın 3.yarışı için 
takımın genç ekiplerinden 
Ümit Can Özdemir’in de 
katılımıyla Yunanistan’ın 
dünyaca ünlü Akropol 
Rallisi’nde başarı araya-
cak. Avrupa’nın en zorlu 
rallilerinden biri olarak 
gösterilen ve 2 gün 
sürecek olan Akropol 
Rallisi’nde ekipler, 229.8 
km’lik 12’si özel etap 

olmak üzere toplamda 
686.3 km’yi toprak ze-
minde geçerek takımlar 
şampiyonasındaki yer-
ini güçlendirecek. İlki 
1952’de gerçekleşen 
Akropol Rallisi, ünlü 
toprak etaplarıyla yıllar 
boyu hem Dünya hem 
de Avrupa Ralli Şampi-
yonalarının vazgeçilmez 
yarışlarından biri oldu. 
2016 sezonunda Castrol 
Ford Team Türkiye’nin 
3 ekiple katıldığı yarışta 
Murat Bostancı, Fiesta 
R2T’si ile iki çeker kat-
egorisinde kazanmayı 
başarmıştı. 

Murat Bostancı: “Burada yarışmış ol-
manın verdiği avantajı kullanacağım”

Avrupa Ralli Şampiyonası 2016 sezonun-
da Akropol Rallisi’ni iki çeker sınıfında lider 
olarak tamamlayan Castrol Ford Team Türki-
ye takımının şampiyon pilotu Murat Bostancı, 
“Etapların karakteristiğinin Türkiye’ye yakın 
olması ve geçen sene burada yarışmış olmanın 
verdiği avantajı kullanmak istiyorum. Teknik 
olarak çok iyi hazırlandık, bu yarışta ilk defa 
Pirelli’nin bu tarz yarışlar için özel ürettiği XR 
sınıfı lastiklerini kullanacağız. Aracım Ford 
Fiesta R5’e güvenim tam. Yunanistan’dan 
takımımız için en iyi sonuçla döneceğimizi 
düşünüyor ve ülkemizi en iyi şekilde temsil 
edeceğimizi inanıyorum” dedi.

Puan Durumu
1. Opel Junior Team - Almanya 69
2. Sports Racing Technologies - Letonya 41
3. Peugeot Rally Academy - İspanya 39
4. Castrol Ford Team Türkiye - Türkiye 28
5. ACCR Czech Team – Çek Cumhuriyeti 28
6. Russian Motorsport Performance - Rusya 25
7. Lotos Rally Team - Polonya 20
8. ADAC Opel Rally Junior Team 18
9. RMC Motorsport - İspanya 16
10. Auto Laca Competicion - İspanya 15
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İlk ayağı 13-14 Mayıs tarihlerinde yapılmış 
olan, Borusan Otomotiv Motorsport tarafın-
dan organize edilen BOM Akademi Kupası’nın 
ikinci ayağı,3 Haziran’da İzmit Körfez Pisti’nde-
gerçekleşecek. 
12 otomobil ve 19 sporcunun start aldığı 
kupanın ilk ayağı sonrası Muratcan Eğilmez 
toplam 26 puan ile birinci durumda. 
Borusan Otomotiv Motorsport tarafından 2015 
yılında sosyal sorumluluk bilinci ile hayata 
geçirilen BOM Akademi Defansif, Kar-Buz, 
Performans ve Motorsporları olmak üzere 4 
ana konuda sürücü gelişim programları sun-
maktadır. 
BOM Akademi Kupası, BOM Akademi Motor-
sporları eğitimleri sonrasında spora ilk ve doğ-
ru adımı atmak isteyen sporcu adayları ile pis-
tlere geri dönmek isteyen deneyimli yarışçıları 
bir araya getirerek, 19 sporcunun centilmence 
mücadelesine sahne olmaktadır. 
İkinci ayağı 3 Haziran’da İzmit Körfez Yarış Pis-
ti’nde gerçekleşecek olan kupanın ilk ayağında 
yapılmış olan iki yarışın sonunda,genel klas-
manda toplam 26 puan ile Muratcan Eğilmez 
birinci, 23 puan ile Yaman Yılmaz ve Ahmet 
Armağan ikinci ve 20 puan ile Levent Ögel 
üçüncü durumda bulunuyor.
4 ayak ve 8 yarıştan oluşan BOM Akademi 
Kupası‘nındiğer yarışları 10 Eylül ve 28-
29 Ekim tarihlerinde İzmir Yarış Pisti’nde 
gerçekleşecek.
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Renault Trucks, yeni K XTREM kamyonunu Marakeş’te tanıttı 

Renault Trucks, Marakeş’te düzen-
lediği Xtrem Days etkinliğinde K Xtrem 
kamyonunu tanıttı. Sahraaltı Afrika, Orta 
Doğu, Cezayir, Fas ve Türkiye’de taşımacılık 
ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren 
firmalardan 420 kişinin bir araya geldiği 
bu özel organizasyonda konuklar, birçok 
workshopa katıldı. Renault Trucks’ın C ve 
K serisi modellerini kullanarak test eder-
ken, Dakar’da yarışan araçları da pilot-
ların yanında deneyimleyebilme fırsatını 
yakaladılar. Renault Trucks C ve K serisi 
araçların tanıtıldığı Marakeş’te düzenlenen 
Xtrem Days etkinliğine, Sahraaltı Afrika, 
Orta Doğu, Cezayir, Fas ve Türkiye’deki 
farklı firmalardan 420 kişi katıldı. Sağlamlık 
anlamında lider olan K Xtrem kamyonları, 
bu özel etkinlikte ilk kez tanıtıldı. Etkinlikte 
bulunan taşımacılık ve inşaat alanındaki 
profesyoneller, Renault Trucks yetkililerin-
den bilgi alırken workshoplara katıldılar. 
Ayrıca C ve K serisi araçları test ettiler.  
Etkinlik için bölümlerden oluşan özel, geniş 

bir alan inşa edildi. Renault Trucks uz-
manlarının ev sahipliğinde workshopların 
düzenlendiği birinci bölümde, taşımacılık 
alanındaki profesyonellerin işletme mali-
yetlerini düşürmelerine yardımcı olacak 
ulaşım çözümleri aktarıldı. İkinci alan, 
eğlence ve dinlenme için ayrıldı. Araç 
simülatörleri, buggy ve Renault Sherpa 
araçları ile katılımcılar farklı bir deneyim 
yaşadı. Son bölümde ise katılımcılar, sürüş 
testlerine katılarak Renault Trucks C ve K 
serisi araçların sağlamlığını gerçek koşull-
arda deneyebildiler. Renault Trucks Türkiye 
Genel Müdürü Sebastien Delepine etkinlik 
ile ilgili yaptığı açıklamada; “2017 ve 2018 
yılında yenilenen araçlarımızla inşaat seg-
mentine damga vuracağız. Önümüzdeki 
dönemde uzun yol ve inşaat alanlarına 
yoğunlaşacağız. Türkiye’de tüm bölgelerde 
inşaat sektörü yüksek bir ivme kazandı. 
Türk müşterilerimiz, K Xtrem serisini çok 
beğendiler ve yoğun ilgi gösterdiler,” dedi.
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Yarışmak İsteyen 
Gençlere Müthiş Fırsat 

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 
(TOSFED) tarafından, 

FIAT sponsorluğunda gerçekleştirilen TOSFED 
Yıldızını Arıyor projesinin kayıtları açıldı...   

18-25 yaş arası genç ve yetenekli sürücüleri 
keşfetmeyi hedefleyen proje kapsamında, 
elemeler sonucunda belirlenecek 10 erkek ve 
2 kadın toplam 12 sürücü Fiat Egea yarış oto-
mobilleri ile yarışma imkanı bulacak. Belirtilen 
kriterlere uygun sürücülerin, ilk olarak 

http://lisans.tosfed.org.tr adresinde yer alan 
TOSFED Lisans Sistemi’nden 500 TL karşılığı 
ulusal pist yarışmacı lisansı almaları gerekiyor. 
Daha sonra projenin web sitesi www.tosfed-
yildiziniariyor.com ‘da yer alan formu doldu-
rularak sonra resmi başvuruları tamamlanmış 
oluyor... Katılım sayısı 1000 kişi ile sınır-
landırılan ve kayıtları 31 Mayıs tarihine kadar 

devam edecek proje kapsamında, TOSFED 
Körfez Yarış Pisti ve daha sonra açıklanacak 
farklı bölgelerde Temmuz ayından itibaren 
yapılacak elemelerde, tüm katılımcılar Fiat 
Egea yarış otomobili kullanma şansı bulacak. 
Elemeler sonunda en başarılı 35 erkek ve 5 
kadın olmak üzere toplam 40 sürücü belirle-
necek ve bu 40 sürücüye, TOSFED tarafından 
profesyonel pilotlar ve eğitmenler gözeti-
minde ileri sürüş teknikleri ve pist pilotluğu 
eğitimi verilecek. Finalist 40 sürücü arasında 
yapılacak eleme yarışı sonunda, en başarılı 10 
erkek ve 2 kadın seçilerek TOSFED Yıldızını 
Arıyor 2017’de Fiat Egea yarış otomobilleri ile 
yarışmaya hak kazanacak. Seçilecek olan 12 
kişinin lisans bedelleri geri iade edilecek ve 
yarış dönemlerindeki tulum, kask, eldiven vs. 
gibi yarış ekipmanları, konaklama, ulaşım gibi 
tüm giderleri TOSFED tarafından 
karşılanacak...
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İspanya GP'sindeki 
zaferini Monster 44 
ile kutladı!

Lewis Hamilton, Circuit de Barcelona-Catalunya’nın 
yakıcı sıcağında, şampiyonluk yolunda en büyük 
rakibi Sebastian Vettel ile girdiği zorlu mücadelenin 
sonunda, 2017 İspanya Grand Prix’sinde zaferini 
kendi imzası olan buz gibi bir kutu 44 Monster enerji 
içeceği ile kutladı.
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Mercedes F1 W08 EQ Power+ aracının pilot 
kabininde fazla mesai yapan Hamilton, Vettel'i 
gerçek anlamda ancak 44. turda - yarış nu-
marası ve uğurlu sayısı - geçti ve gamalı bayrağı 
Alman pilotun 3.4 saniye önünde gördü. Daniel 
Ricciardo, 75 saniyelik bir farkla yarışı üçüncü 
sırada bitirerek podyuma çıktı. Bu muhteşem 
sonuçla Lewis 98 puanla pilotlar şampiyonluk 
sıralamasında Vettel'le arasındaki farkı 6 pua-
na indirdi. 66 turluk Grand Prix'nin ardından, 
üç kez F1 Dünya Şampiyonu olan yıldız, Mer-
cedes-AMG Petronas Motorsport motokara-
vanında kendi imzasıyla piyasaya sürülen yeni 
Monster içeceğini yudumlarken soruları yanıt-
ladı. Lewis'in açıklamaları şöyleydi: "Hatırladığım 
kadarıyla uzun zamandır girdiğim en zorlu 
mücadeleydi. Ama bu mücadeleyi çok sevdim, 
ve bu yüzden yarışıyorum. Pistlerde geçen bir 
kariyeri tercih etmeme sebep olan şey işte tam 
olarak bu. Sporun her hafta sonu tam da böyle 
olması gerekiyor. Dört kez şampiyonluk yaşamış 
bir pilotla kıran kırana bir mücadele içerisine 
girmek muhteşem. “Sebastian inanılmaz dere-
cede yakın, inanılmaz hızlıydı. Takım, uyguladığı 
strateji ile pit stoplarda harika bir iş çıkardı. 
Gerçekten iyi bir hafta sonuydu,  Rusya'dan 

sonra böylesine büyük bir ivme yakalamak 
harika bir şey. Yarışın başında avantajsız duru-
ma düştüm ve önümden süratle geçen Sebas-
tian’ı seyretmek durumunda kaldım. Önde çok 
hızlıydı ve ona ayak uydurup, farkı açmasının 
önüne geçmek için çok fazla çaba sarf etmem 
gerekti. İlk pit stoptan önce lastiklerimi yönet-
mek ve mesafeyi korumak zorundaydım; ikinci 
pit stoptan sonra orta tekerlek üzerinde dene-
timi sağlamak güçtü. O kadar yakınlaştık ki, ilk 
turdan sonra burun buruna gibiydik. Bana çok 
fazla alan tanımıyordu, az kalmıştı! Seb'in son 
pit stoptan sonra işimi bitireceğini düşünsem de, 
kazanan ben oldum. Bugün uyguladığı stratejiler 
ve pit stoplardan dolayı ekibimi, ayrıca araçların 
performansını yükseltmek için büyük emekler 
sarf ederek bu mücadelede Ferrari'ye bu ka-
dar yakın olmamızı sağladıkları için fabrikadaki 
herkesi tebrik etmem gerekiyor." İki hafta son-
ra gerçekleşecek olan görkemli Monaco Grand 
Prix'sine kadar bizi takip etmeye devam edin. 
Gümüş Ok ekibi şampiyonluk puanları ve etap 
kupası için Monte Carlo'nun ünlü caddeleri-
ni arşınlayacak. İspanya Grand Prix'sinin tüm 
sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.
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2017 FIA Dünya Rallycross 
şampiyonasının ikinci 
ayağında Johan podyumda! 

Monster Energy'nin spon-
sorluğunda 2017 FIA 
Dünya Rallycross Şampi-
yonasının ikinci ayağının 
organize edildiği, göz 
alıcı manzaralarla dolu 
Montalegre Parkurunu 
çevreleyen baş döndürücü 
çıkışlar ve tozlu inişler 
gibi, bu hafta sonunun 
final sonuçları da Monster 
Energy’nin desteklediği 
sürücüleri ve pisti ikiye 
böldü.
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Genç yıldız Johan Kristoffer-
son yarışı birinci sırada bitirip 
podyumda üçüncülüğünü 
kutlarken, takım arkadaşı İs-
veçli PSRC Volkswagen pilotu 
Petter Solberg’in Portekiz’de 
podyuma çıkma umutları 
hüsranla sonuçlandı. Hafta 
sonunun büyük finalinde 
yavaşça delinen lastik, Pet-
ter’in epik performansını 
sonlandırarak, yarışı altıncı 
sırada tamamlamasına ned-
en oldu.
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Johan’ın podyuma çıkması-
na rağmen, bu bölünmüş 
sonuç, PSRC Volkswagen için 
yarışan ikilinin umduğun-
dan çok uzaktı. Cumartesi 
günü birinci ve ikinci çeyrek 
boyunca diğer tüm pilotları 
arkalarında bırakan Johan ve 
Peter, gün sonu sıralamasın-
da birinci ve ikinci sırada yer 
alırken, Johan en fazla puanı 
topladı ve günün en hızlı 
turuna imza attı.
Fakat ikili, haftasonunun 
final sonucu ve 600bhp Polo 
süper otomobillerinin yaka-
ladığı ivme ile teselli bulabil-
ir. Daha iyi başlangıçlar ve 
virajları daha yüksek hızlarla 
almaları, şampiyonanın Al-
manya’da düzenlenecek olan 
bir sonraki turunda ulaşa-
cakları başarının habercisi 
niteliğinde. Bunun sebebi 
sadece PSRC Volkswagen 
İsveç’in Takımlar Şampiyo-
nasında dokuz puanlık farkla 
lider olması değil.
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Hoonigan Racing Division’a 
bakınca da #PortugalRX’in 
tezatlarla dolu havasının 
devam ettiğini söyleyebili-
riz. Patlak lastik ve parkur 
sorunlarıyla dolu zorlu bir 
haftasonu, Andreas Bakker-
ud ve Ken Block’un yarışı 
onuncu ve on birinci sıralar-
da kapatmasına neden oldu.
2017 model Ford Focus RS 
RX araçlarının üstün yönler-
ini sonuna kadar kullanan 
ikili, büyük bir gayret göster-
erek haftasonu gerçekleşen 
yarı finallerde sıralamayı alt 
üst ederek herkesi şaşırtmayı 
başardı. Pazar günü yorucu 
Portekiz güneşinin altında ve 
16.000 kişiden oluşan güçlü 
bir seyircinin önünde piste 
çıkmak, genel sıralamada 
Ken’in on beşinci, Andreas’ın 
ise yirminci sırada yer aldığı 
birinci güne kıyasla kesinlikle 
memnun edici bir değişimdi.

Andreas’ın dördüncü çeyreği 
birinci sırada tamamlaması, 
Ken’in de dokuzuncu ve 
dördüncü sırada tamamladığı 
turlar, her iki sürücüyü de 
yarı finallere taşımak için 
yeterliydi. Ne yazık ki Ford 
Performance desteğiyle 
yarışan ikilinin yolculuğu 
burada sona erdi. Ken, Kevin 
Hansen’le girdiği zorlu mü-
cadelenin sonunda yarı final-
lerden elendi. Andreas ise 
Toomas Heikkinen ve Janis 
Baum’un hamleleri dolayısıy-
la parkurdan çıkarak yarı 
final ikinci tur mücadelesinin 
dışında kaldı.
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Türk Ekipler Avrupa´da 
Podyumda

BC Vision Motorsport takımın-
dan Burak Çukurova-Vedat 
Bostancı ekibinin Skoda Fabia 
R5 ile genel klasmanı ikincisi 
olarak tamamladığı rallinin 
üçüncülüğünü ise, Bulgar ekip 
Ignat Isaev-Milen Iliev kazan-
dı. GP Garage My Team’den 
Mustafa Çakal- Mehmet 
Köleoğlu ekibinin Mitsubishi 
Lancer EVO IX ile Sınıf N birin-
cisi olarak tamamladığı rallide 
Uğur Soylu-Aras Dinçer do-
kuzuncu ve Sınıf 2 üçüncüsü, 
Adil Küçüksarı-Kerim Tar onun-
cu ve Sınıf N ikincisi olarak 
genel klasmanda yer alan 
sporcularımız oldular.
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17 Türk ekibin start aldığı Bul-
garistan Rallisi’ni 14 Türk ekip 
tamamlamayı başarırken, Or-
han Avcıoğlu-Burçin Korkmaz 
(Ford Fiesta R5), Burcu Çet-
inkaya Bucak-Emire Cantürk 
Eren (Mitsubishi Lancer EVO 
IX) ve Osman Uğur-Tuğba 
Bora (Mitsubishi Lancer EVO 
IX) mekanik arızalar nedeniyle 
finiş göremedi...
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Ralliyi tamamlama başarısı 
gösteren diğer ekiplerimiz; 
Ahmet Burkay-Burak Akçay 
11, Ferhat Tanrıbilir-Kutay 
Ertuğrul 13, Cem Alakoç-Yusuf 
Çelik 14, Menderes Okur-Ufuk 
Uluocak 17, Hakan Ertar-
man-Erdal Gömügen 19, Erkan 
Güral-Burak Koçoğlu 22, Ömer 
Köstek-Deniz Gülcan 23, Fırat 
Yükselir-Ecem Çalık 26 ve Mu-
rat Soyçopur-Can Hergüner de 
29. sırada finiş gördüler.
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2017 Avrupa Ralli Kupası 
kapsamında Balkan Ral-
li Kupası’na puan veren ve 
aynı zamanda Türkiye Ralli 
Şampiyonası ikinci yarışı olan 
Bulgaristan Rallisi, Peugeot 
208 T16 R5 ile yarışan Neo 
Motorspor ekibi Yağız Avcı-Ba-
hadır Gücenmez’in birinciliği 
ile sonuçlandı. 2017 Türkiye 
Ralli Şampiyonası, 30 Haz-
iran-02 Temmuz tarihlerinde 
ESOK tarafından Çanakkale’de 
düzenlenecek olan Avrupa Ralli 
Kupası kapsamında Balkan Ral-
li Kupası’na ve Bulgaristan Ralli 
Şampiyonası’na da puan veren 
Troia Rally ile devam edecek
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Bursa Nilüfer'de 
AYDOFF Zirvede

Kısa adı BASK olan Bursa 
Alternatif Sporlar Kulübü 
tarafından Nilüfer Belediyesi 
katkılarıyla düzenlenen Tür-
kiye Trial Şampiyonası ikinci 
yarışı 20-21 Mayıs tarihlerinde 
Balat Atatürk Ormanı’nda 
gerçekleştirildi.

Bursalı sporseverlerin yoğun il-
gisi altında geçen organizasyon 
her 2 gün de heyecan bir an 
olsun eksik olmadı.... 4 sporcu 
ve 2 araçtan oluşan takımların 
mücadelesini yarışı takip eden 
izleyiciler nefeslerini tutarak 
takip ettiler.
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Detoro ile yarışan Ali Fuat 
Bilgin-Mehmet Emir ile yine 
Detoro kullanan Seda Öz-
kutlu-Şah Haydar Argaç 
ekiplerinden oluşan AYDOFF 
Trial Team’in ilk sırada tama-
mladığı yarışın ikincisi Land 
Rover Discovery TD5 ile Selim 
Ustaoğlu-Oktay Gündoğdu ve 
Land Rover Defender 90 ile 
Onur Kırayoğlu-İhsan Pekyay-
la’dan oluşan Magnum Motor-
sports ikinciliği elde etti. 24 
sporcu 12 araç ve 6 takımın 
mücadelesinde, genel klas-
man üçüncülüğünü kazanan 
ise Adnan Ofluoğlu-Selçuk 
Akan ve Atilla Çakır-Oğuz Kaan 
Öztürk’ten oluşan AVC Osmanlı 
takımı oldu.



113Automobile MagazineHaziran 2017

MotorSport
Automobile

2017 Türkiye Trial Şampiyonası 
üçüncü yarışı, 15-16 Temmuz 
tarihlerinde Düzce Offroad 
Kulübü DOSOD tarafından 
Düzce’de organize edilecek.
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Ardeşen'de 
Yağış Ekipleri 
Zorladı
2017 Türkiye Offroad Şampiyonası ikinci yarışı 
20-21 Mayıs tarihlerinde Ardeşen Offroad 
Kulübü (ARDOFF) tarafından Çaykur ve Spor 
Toto katkılarıyla Rize’de organize edildi.
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Yöre halkının büyük ilgisi alında gerçekleştirilen 
organizasyon yoğun yağış nedeniyle ağırlaşan 
parkurda yarışan ekipleri oldukça zorladı. Nis-
san Pathfinder ile Gökhan İçen-Arda Aslan ek-
ibinin liderliğiyle sonuçlanan 2 günlük mücade-
leyi, Jeep Cherokee ile Mustafa Saray-Samet 
Zurnacı ekibi ikinci sırada tamamladı. Yarışın 
genel klasman üçüncüsü Opel Frontera ile 
Cemal-Cemil Akagündüz ekibi olurken takımlar 
birinciliğini 54 REDLINE TEAM elde etti.
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Yarışın Sınıf 1 birincisi Ömer Kundakçı-Servet 
Gül olurken, Sınıf 2 birincisi Nihat Keskin-Yase-
min Biber Toker, Sınıf 3 birincisi Gökhan 
İçen-Arda Aslan ve Sınıf 4 birincisi de Mustafa 
Saray-Samet Zurnacı ekibi oldular. 
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2017 Türkiye Offroad Şampiyonası’nda ikinci ayak 
08-09 Temmuz tarihlerinde 54 Otomobil Sporları 
Kulübü tarafından Sakarya’da düzenlenecek.
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Rallide Ogier 
puan farkını 
açıyor
Dünya Ralli Şampiyonası’nın en zorlu parkurlarından 
biri olan Portekiz rallisinde gülen isim şampiyona 
lideri Red Bull sporcusu Sebastian Ogier oldu. En 
yakın rakibi Belçikalı Thierry Neuville’ye 15 sani-
ye fark atmayı başaran Ogier, genel klasmandaki 
puan farkını da 22’ye yükseltti. Nefes kesen yarışta 
podyumun son basamağını ise Dani Sordo kaptı. 
Sezonun kilit yarışını efsane pilot Carlos Sainz Red 
Bull TV’de yorumladı.
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Motorsporlarının en prestijli organizasyonlarından 
biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan 
sürüyor.En yüksek hıza ulaşarak parkuru en kısa 
sürede tamamlamaya çalışan korkusuz pilotların 
yarıştığışampiyona, Portekiz Rallisi ile devam etti. 
Sezonun en zorlu parkurlarından biri olarak göster-
ilen Portekiz’de adrenalin beklendiği gibi yüksekti. 

Sezona başındaen büyük rakibi Thierry Neuville’e 
2, Jari-Matti Latvala’ya ise bir yarış veren Sebas-
tian Ogier, Portekiz’de fırtına gibi esti. Antrenman 
yarışları dahil rakiplerine şans vermeyen Ogier, son 
günde de Neuville’ye 15 saniye fark attı ve birinciliği 
kapmayı başardı. Red Bull sporcusu Ogier’in hakim-
iyetinde geçen yarışta üçüncülüğü ise Dani Sordo 
kaptı.
Bu sonucun ardından Ogier’in genel klasmandaki 
liderliği sürdü. Puanını 128’e çıkaran Fransız pilot 
en yakın rakibi Neuville’nin 22 puan önünde yer 
aldı. Üçüncü sırada ise 88 puanlakötü bir haftasonu 
geçiren Jari-Matti Latvala bulunuyor.
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vardı. Ralli tarihinin unutulmaz pilotu Carlos Sainz, 
30 sene önce yarışa başladığı yerde bu kez yorum-
cu oldu. Sainz, ralliyi özel programlar ve içeriklerle 
yayınlayan Red Bull TV’den yorumladı.
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