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M
erhaba, bizde dergimizin hak-
kını verdiğimizi düşünüyoruz. 
Her bakımdan özenle içime si-
nerek, hazırlayıp zevk alarak 
tasarımını yapmış olduğum bu 
sayımızda bende hakkını ver-

diğime inanıyorum. Bu tatmin edici en azından 
benim için şimdilik. Dergi yapmak ve tasarımını 
gerçekleştirmek inanın geçtiğimiz 12 yıl içinde 
kolay gibi gözükmüş olsa da saatlerinizi ve 
zamanınızı emeğinizi harcadığınız pek o kadar 
gözüktüğü kadar kolay olmayan bir mevzu. Ama 
şükrediyorum ki, ben bu şekilde bu işi yaparak 
paza kazanıyorum. Emeklerimiz boşa gitmez hiç 
bir zaman ben buna inanıyorum. Bir diğer pay-
laşmak istediğim şey aslında içimde kalan konu, 
otomobil üretme mevzusu ama, benim dediğim 
tam anlamı ile yerli seri üretim bir otomobil değil. 
Uzun zamandır kafamı meşgul eden şeylerden 
biri de, paylaşmayı değer gördüğüm super spor 
otomobiller hakkında. Biz, ülke olarak üretim ve 
kalkınmadan bir şeyler yapmaktan bahsediyor 
isek, bence ülkemizde bizde bir Bugatti gibi su-
per spor otomobil üretebilmeliyiz. Eğer biz bunu 
yapamıyor isek, gelişmekten ve teknololiden bah-
setmek bence saçma olur. Dubai’de dahi Lyken-
supersport adında dünya’da sayılı olan en hızlı 
super spor otomobillerinden birini üretebiliyorlar 
ise biz neden bunu yapamayalım ki? Bence geç 
bile kalındı. Bizim de ülkemizde tasarımcılar var. 
Bir super spor otomobil üretmek için fiziği yenid-
en keşfetmenize gerek yok. Zaten Dünya’nın en 
ünlü markalarından bu işi bilen Lotus bile, bir Toy-
ota Japon motoru kullanıp aracını üretirken, biz 
bence daha iyisini yaparız. Bu benim fikrim. Ben 
bunu yaparım diyorum. En azından Bugatti tarzı 
bir super spor otomobil ülkemizde üretilebilir. 
Neden olmasın...?

Saygılarımızla, Umut Özgür Sunay 
info@automobilemagazine.com.tr 

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N6269.1270AUTOMOBILEMAGAZINE/B22539160.244140894;dc_trk_aid=440518467;dc_trk_cid=114398088;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=
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Yıl sonunda piyasaya sürülmesi planlanan Porsche’nin tamamen elektrikli 
otomobili Taycan, satışa sunulmadan önce son testlerini gerçekleştiriyor. 
Taycan bugüne kadar dayanıklılık testleri kapsamında 30 ülkede toplam 6 
milyon kilometre yol kat edip, -35 ile 50 derece arasında değişiklik gösteren 
zorlu hava koşullarında testlerini başarıyla tamamladı.

Porsche’nin tamamen elektrikli ilk spor otomobili Taycan, seri üretime girmeden önceki son test 
sürüşlerini tamamlamak üzere. Taycan, Kuzey Kutup Dairesi’nin yalnızca birkaç kilometre uzağındaki 
İskandinavya’da karlı ve buzlu yollardaki sürüş dinamiklerine dair potansiyelini ortaya koyuyor. Por-
sche mühendisleri aynı anda Güney Yarımküre’de yaz mevsimi yaşanırken sıcak hava koşullarındaki 
sürüş potansiyelini de ortaya koyuyor. Güney Afrika’da düzenledikleri performans testlerinin yanı sıra, 
devamlı performans ve yeniden üretilebilirlik açısından son geliştirmeler de tamamlanıyor. Dubai’de 
sıcak iklime dayanıklılık çalışmaları ve ekstrem koşullar altında bataryanın şarj testlerini yürütüyorlar. 
Bu kapsamlı testlerin yürütüldüğü dünya çapındaki 30 ülkede görülen sıcaklık değerleri -35 ile 50 
derece arasında değişiklik gösteriyor.

“Sürecin başından beri yürüttüğümüz 
bilgisayar simülasyonları ve kapsamlı 
testler ardından bu zorlayıcı programının 
son aşamasına gelmiş bulunuyoruz.” diyen 
Model Genel Müdür Yardımcısı Stefan 
Weckbach şunları ekledi: “Porsche Taycan, 
yıl sonunda piyasaya sürülmeden önce, 
dünya çapında yaklaşık altı milyon kilometre 
yol kat etmiş olacak. Araçların mevcut du-
rumundan daha şimdiden çok memnunuz. 
Taycan, gerçek bir Porsche olacak.”

Porsche elektrikli spor otomobiller, içten 
yanmalı motora sahip spor otomobiller ile 
aynı zorlu test programlarından geçmek 
zorunda. Bu test programlarında üstün 
performans sergilenmesine ek olarak tüm 
iklim koşullarında günlük kullanıma tam 
uygunluk sağlanması da yer alıyor. Bat-
aryanın ekstrem koşullarda şarj edilmesi, 
sürüş sistemi ve iç alanın sıcaklık kontrolü 
gibi zorlayıcı özellikler, elektrikli modellere 
dair yeni bakış açıları getiriyor. Diğer  tipik 
Porsche geliştirme hedeflerinin arasında 
devre performansı, çoklu hızlanma ve gün-

lük kullanıma uygun bir menzil bulunuyor. 
Nordschleife’de sanal sürüş
Test uzmanları, dijital prototipler kullanarak 
dijital test aşamasından kapsamlı bulgular 
elde etmeyi başarmıştır. Mevcut durumda 
yeni modelin kasası, sürüş aksamı, şasisi, 
elektrik aksamı ve genel olarak otomo-
bilin tasarlanması ve bunların birlikte nasıl 
çalıştığını da gösteren simülasyonlar için 
bilgisayarlar kullanılıyor. Taycan modelin-
in sanal prototipleri toplamda on milyonu 
aşkın dijital kilometre kat etti.

Araç geliştirme mühendisleri devre per-
formansını test edebilmek için yolun en 
başında Taycan’ı Nürburgring Nordschleife 
çevresinde bir sürüş simülasyonunda test 
etmeye başladı. Bu süreçte mühendisler, 
20,6 kilometrelik Nordschleife pistinin (zam-
anlanan mesafe) çevresini sekiz dakikanın 
altında tamamlamak üzere önemli bir rolü 
olan elektrik enerjisi yönetimi konusuna 
odaklandı. 

Yeni Porsche Taycan
testleri son aşamaya 
geldi...
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Ford, 40 km menzilde sıfır emisyon 
sağlayan yeni Explorer Plug-In Hybrid’i 

tanıttı...

Ford, Hollanda’nın Amsterdam kentin-
deki “Go Further” etkinliği kapsamında 
yeni Ford Explorer Plug-In Hybrid’i 
tanıttı. Amerikan’ın en çok satan SUV 
modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonu 
bu yılın sonlarında Avrupa’da satışa 
sunulacak. Yeni Ford Explorer Plug-
In Hybrid; sportif karakterli ST-Line 
ve premium detaylara sahip Platinum 
olmak üzere iki farklı donanım paketiyle 
otomobil severlerin beğenisine sunu-
lacak. Her iki donanım versiyonunda da 
3,0 litre hacimli EcoBoost V6 benzinli 
motoru elektrikli motor ve jeneratör ile 
destekleyen bir hibrit sistem kullanıma 
sunulacak. Toplam 450 PS güç ve 
840 Nm tork üreten hibrit sistem sıfır 
emisyonlu salt elektrikli sürüşe imkân 
tanıyor.  Standart olarak sunulan yedi 
farklı sürüş moduna sahip akıllı 4x4 
çekiş sistemi ve 10 vitesli otomatik 
şanzıman gerek asfalt, gerekse farklı 
arazi koşullarında mümkün olan en iyi 
performansı sunuyor. Ford, Hollan-
da’nın Amsterdam kentindeki “Go Fur-
ther” etkinliği kapsamında yenilikçi şarj 
edilebilir hibrit güç ve aktarma organıyla 
donattığı Ford Tourneo Custom plug-In 
hybrid versiyonunu tanıttı. Sıfır emisyon 
özelliklerini menzil problemi olmaksızın 
sekiz koltuklu fonksiyonel bir iç mekân 
sunan Ford Tourneo Custom Plug-In 
Hybrid, 2019 yılının sonlarından itibaren 
Avrupalı müşterilerle buluşacak. Sınıfın-
da bir ilk olan Tourneo Custom Plug-In 
Hybrid, Ford’un Avrupalı müşterilerine 
yönelik kapsamlı elektrikli araç sunma 
stratejisini yansıtan ilk model olmasıyla 
dikkat çekiyor. Elektrik şebekesinden 
şarj edilebilen Tourneo Custom Plug-In 
Hybrid sıfır emisyonlu sürüş özelliği ile 
yşehir içi emisyonların azaltılmasına kat-
kıda bulunuyor. Sekiz koltuklu fonksi-
yonel minibüs Avrupa genelinde sayıları 
artan düşük emisyonlu araç (ULEV) 
bölgelerine girebiliyor.  Tourneo Custom 
Plug-In Hybrid’in ön tekerleklerini 13.6 
kWh kapasiteli lityum-iyon bataryalarla 
beslenen bir elektrikli motor/jeneratör 
tarafından harekete geçiriyor. Ford’un 
bol ödüllü 1,0 litrelik EcoBoost benzinli 
motoru, fren enerjisini elektrik enerjisine 
dönüştüren rejeneratif özelliği ile birlikte 
menzil artırıcı olarak devreye giriyor. 
Gelişmiş hibrit sistem, 50 km’ye varan 
sıfır emisyon menzile imkan tanırken, 
menzil artırıcı ile birlikte 500 km menzile 
ulaşılabiliyor. 

Ford, sınıfında bir ilk olan sıfır emisyonlu 
Tourneo Custom Plug-In Hybrid’i tanıttı...

Ford’un tanıttığı yeni Fiesta EcoBoost 
Hybrid ve Focus EcoBoost Hybrid 
modelleri, daha düşük CO2 salımı ve 
optimize edilmiş yakıt verimliliği ile daha 
uyumlu ve keyifli sürüş deneyimi için 
gelişmiş yarı hibrit teknolojisi sunuyor. 

Ford ayrıca tam elektrikli yeni Transit 
modelinin 2021 yılında şirketin elektrikli 
ticari araç yelpazesine katılacağını da 
açıkladı. Elektrikli araç teknolojisini daha 
ileri taşımak  için tasarlanan yeni model, 
daha temiz, daha sessiz kentlere kat-
kıda bulunmanın yanı sıra şirketlere ve 
kullanıcılara daha düşük işletme maliyeti 
getirecek. 

“İleriye dönük, teknolojik açıdan 
gelişmiş ve farklı tüketicilerin değişik 
ihtiyaçlarına uygun kapsamlı elektrikli 
araç çözümlerinden yararlanan yeni 
Ford Hybrid araçlarımız, elektrikli araç 
teknolojisini her zamankinden daha 
fazla sayıda sürücü için daha geçerli ve 
ulaşılabilir hale getirecek” diyen Ford 
Avrupa Başkanı Stuart Rowley, sözler-
ine şöyle devam etti: “Bugün tanıtılan 
modeller, akıllı bir dünya için akıllı 
araçlardan oluşan kapsamlı bir ürün 
portföyü geliştirme planlarımızın sadece 
başlangıcını temsil ediyor. Fiesta’dan 
Transit’e kadar tanıttığımız her yeni 
aracın Avrupa’daki müşterilerimizin ihti-
yaçlarına ve bütçelerine uygun elektrikli 
bir versiyonu da olacak.” 

Ford’un Mustang modelinden ilham alan tam elektrikli bir performans 
SUV modeli, 600 kilometrelik WLTP menzili (Dünya Uyumlulaştırılmış 
Hafif Araç Test Prosedürü WLTP ile hesaplanmış) ve hızlı şarj kabiliyeti-
yle 2020 yılında sunulacak.  Türünün tek örneği olan 10 koltuklu Ford 
Transit Smart Energy Konspet minibüsü, Ford’un elektrikli araçlarda 
enerji verimliliğini ve sürüş menzilini daha da optimize edecek çözüm 
araştırmalarına yardımcı oluyor. Hem yeni Kuga Plug-In Hybrid hem 
Explorer Plug-In Hybrid SUV modellerinde daha yüksek yakıt verimliliği 
ve sıfır emisyonlu sürüş kabiliyeti için benzinli motor, ana şebekeden şarj 
edilebilen batarya ve elektrikli motor ile kombine ediliyor.



Au
to

m
ob

ile
 M

ag
az

in
e 

- 
Ni

sa
n 

20
19

Automobile Magazine - Nisan 20198

9automobilemagazine.com.tr

Yeni KIA Ceed Türkiye’de

G
üney Koreli otomotiv devi KIA, 
markanın Avrupa’da tasarlanan ilk 
modeli olan Ceed’in üçüncü neslini 
Türkiye’de satışa sundu. Türkiye’de 
Anadolu Grubu çatısı altında faali-
yet gösteren KIA; yeni ve dinamik 
tasarıma sahip, konforu, kullanışlılığı 
ve güvenliği artarak yenilikçi te-

knolojiler sunan Ceed ile otomotiv pazarındaki varlığını 
güçlendirmeyi hedefliyor. 136 beygirlik güç üreten 1.6 
litre dizel motora ek olarak, yeni 1,4 litre T-GDI benzinli 
motor alternatifiyle de satışa sunulan Yeni KIA Ceed, 5 yıl 
veya 150.000 km garantisiyle KIA yetkili satıcılarında yeni 
sahiplerini bekliyor. Üçüncü nesil olarak Avrupa’da tasarla-
nan, geliştirilen ve üretilen Yeni KIA Ceed, olgun ve dina-
mik yeni tasarımı, yenilikçi gelişmiş teknolojileri ve daha 

keyifli sürüş özellikleriyle KIA’nın C-segmentindeki varlığını 
güçlendiriyor. İlk olarak 2006 yılının Aralık ayında üretilen 
Ceed, seri üretime başlanan ilk günden bu yana yaklaşık 
1,3 milyon satış adedine ulaştı.  Üçüncü nesil tasarımıyla 
birlikte ismi de Ceed olarak değişen araç (eski adı Cee’d), 
Avrupa yollarında görmeye alıştığımız tasarımıyla dikkat 
çekiyor. 2012 ile 2018 yılları arasında üretimde olan ikinci 
nesilden toplam 640.000 adet üretilen Ceed’in yeni nesli-
yle birlikte, KIA’nın Avrupa satışlarının daha da artması ve 
markanın pazardaki konumunun güçlenmesi öngörülüyor. 
KIA’nın Franfurkt’taki Ar-Ge üssünde tasarlanan Yeni 
KIA Ceed, Sportage ile birlikte Slovakya’daki tesislerinde 
üretiliyor. Yeni KIA Ceed ile ilgili değerlendirmede bulunan 
KIA Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel, “On yıldan fazla 
süredir satışta olan Kia Ceed, markanın istikrarlı büyüme-
sini desteklemeye devam ediyor.

Önceki nesil gibi, yeni nesil de 
müşterilerden gelen geri bildirimler 
doğrultusunda özel olarak tasar-
landı ve geliştirildi. 2006 yılından 
bu yana 1,3 milyon adedin 
üzerinde Ceed üretildi ve yeni 
nesil kullanıcıların önceki nesill-
er boyunca sevdiği her şey Yeni 
Ceed’de yine bulunuyor” dedi.
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Artan performans seviyelerine uygun olması açısından, Bentayga Speed’in 
amaca uygun dış görünümü dikkat çekiyor.  Koyulaştırılmış farlar, gövde renginde 
yan etekler ve çarpıcı arka rüzgarlık SUV’nin performans detaylarını tamamlıyor. 
Koyulaştırılmış radyatör ve tampon ızgaraları, üç farklı kaplama seçeneğiyle sunu-
lan 22 inç’lik eşsiz jant tasarımı ve Speed’e özgü arma spor tasarım özelliklerini 
tamamlayıcı nitelikte.
Tüm Bentayga modellerinde olduğu gibi, dört çeker sürüş sistemine sahip 
Speed’de Elektronik Diferansiyel Kilidi ve sekize kadar Sürüş Dinamiği modu bu-
lunuyor. Sport moda özgü mühendislik revizyonları daha dinamik bir sürüş sağlark-
en, daha büyük bir egzoz yapısı ile daha sert bir süspansiyon ayarı sürücünün 
sürecin parçası haline gelmesini sağlıyor.

Bentley’den dünyanın 
en hızlı ve lüks SUV’si 
Bentayga Speed...

B
entley’in, Bentayga 
Speed adını verdiği 
dünyanın en hızlı 
SUV’si yollara çıktı. 
306 km/s azami hızı 
bulunan Bentayga 

Speed, 0’dan 100 kilometre hıza 
sadece 3,9 saniyede ulaşıyor. 
Aracın 6,0 litrelik W12 motoru 626 
HP (635 PS) güç ve ve 900 Nm 
tork üretiyor. Bentley’in, Büyük 
Britanya’da tasarlanan, mühendis-
lik çalışmaları tamamlanan ve el 
hüneriyle imal edilen SUV modeli 
Bentayga Speed günümüze kadar 
piyasaya sürülen en güçlü ve per-
formans odaklı Bentayga özelliğini 
taşıyor. 2007 yılında Continental 
GT ile doğan Speed modellerinin 
uzun yıllara dayanan geleneğinin 
ışığında tasarlanan model, geçen 
yıl zorlu Pikes Peak International 
Hill Climb’da seri üretimi yapılan 
SUV rekorunu kırdığından bu yana 
Bentayga’nın performans limitler-
ini daha da zorluyor. Seri üretime 
geçilen dünyanın en hızlı SUV 
modeli Bentayga Speed’de ünlü 6 
litrelik W12 motorunun geliştirilmiş 
626 HP’lik (635 PS) bir versiyonu 
yer alıyor ve motor 306 km/s 
azami hıza ulaşıp 0’dan 100 kilo-
metre hıza 3,9 saniyede ulaşıyor.
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Bir dizi özel opsiyon vasıtasıyla, müşteriler Bentayga Speed’i kendi gereksinimler-
ine göre kişiselleştirebiliyor. Bu opsiyonlar arasında karbon seramik frenler, masaj 
fonksiyonlu 22 yönde ayarlanabilir ön koltuklar, karbon fiber ön paneller, Bentley 
arka-koltuk eğlence sistemi (RSE) ve ruh haline göre ayarlanabilen aydınlatma 
bulunuyor.

Yeni modelde Bentayga’nın olağanüstü kabiliyetleri yeni düzeylere çıkarılıyor, 6 
litrelik W12 çift turbo şarjlı mevcut modeldeki 608 PS’lik azami güç seviyesi yeni 
Speed’de 626 HP’ye (635 PS) çıkarılmış durumda. 900 Nm’lik (664 lb.ft) tork 
sayesinde otomobil zorlanmadan hızlanabiliyor.

İstisnai performans, konfor ve kontrol özellikleri sunan yeni Speed’in azami hızı da 
301 km/s’den 306 km/s’ye yükseltilirken, 0-100 km/s hızlanma süresi 4,1 sani-
yeden 3,9 saniyeye indirilmiş durumda bulunuyor.  Bentayga modelleri arasında 
performans açısından zirvede bulunan Speed’de dört karayolu Sürüş Dinamiği 
modu mevcut: Bir uçta Comfort modu bulunurken, diğer uçta Bentley ve Sport 
modu bulunuyor. Kendi sürüş ayarlarını oluşturmak isteyen sürücülere yönelik 
Custom modu da bulunuyor. Yalnızca Speed modeline yönelik olarak Sport modu 
W12 motoru ve sekiz vitesli otomatik şanzımanın yanı sıra süspansiyon ve Bentley 
Dynamic Ride’dan daha hızlı yanıt alınması amacıyla yeniden kalibre edildi. Bunun 
sonucunda daha dinamik ve insanı içine çeken bir sürüş deneyimi ortaya çıkıyor. 
Bentley Dynamic Ride rakipsiz bir 48V sistemini kullanan dünyadaki ilk elektrik aktif 
devrilme kontrol teknolojisi. Bu sistem viraj alma sırasında ortaya çıkan yan dönüş 
güçlerine anında karşılık verirken lastik temasını azami seviyeye getirerek sınıfında 
lider kabin stabilitesi sunarken sürüş konforunun en üst seviyede olmasını sağlıyor 
ve kontrolü mükemmel kılıyor.

Otomobili ilk çalıştırma ve vites düşürme esnasın-
da öne çıkan daha büyük egzoz yapısı daha 
sert bir süspansiyon yapısıyla bir araya gelerek 
sürücünün yaşadığı deneyimi daha da keyifli hale 
getiriyor. Bentayga’nın sürekli dört çeker sürüş 
sistemi sınıfında lider kontrol ve tüm arazi türl-
erinde sürüş kabiliyeti sağlarken, güçlü seramik 
frenler de opsiyon olarak sunuluyor. Bentayga 
Speed’in seramik frenleri bir Bentley modeline 
monte edilen en büyük ve en güçlü fren takımını 
oluşturuyor. 6.000 Nm’lik azami frenleme torku 
sunan fren takımı 1.000 °C’ye kadar olan sıcak-
lıklara dayanabilecek şekilde tasarlandı. Bunun 
yanında, demir fren takımlarına göre 20 kg’ı aşan 
bir yük tasarrufu sağlanıyor. 

Bentley Bentayga’nın zarif ve zamana meydan 
okuyan tasarımı ön plana çıkıyor. Speed’in amaca 
uygun tasarımı, gövde rengindeki alt gövde 
tasarımı, gövde rengindeki ön ve arka splitter’ler 
ve çarpıcı arka rüzgarlık SUV modelimizin atle-
tik görünümünü daha da çekici hale getiriyor. 
Mütevazı ve zarif Speed dokunuşları her iki ön 
kapının alt kenarlarını süslüyor. Bunun yanı sıra, 
Bentayga Speed’de alt ön ızgaranın alt tarafında 
gövde renginde bir ön panel bulunuyor. Speed’e 
özel olarak üretilen tampon ve radyatör ızga-
raları modelin performans özelliklerini vurgulayan 
koyulaştırılmış bir matris şeklinde tasarlandı. 
sunulan 22 inç’lik, 10 telli jant tasarımı modelin 
görünümünü tamamlıyor.



Au
to

m
ob

ile
 M

ag
az

in
e 

- 
Ni

sa
n 

20
19

Automobile Magazine - Nisan 201914

15automobilemagazine.com.tr

P
orsche, Yeni SUV mod-
eli Cayenne Coupe’yi 
tanıttı. Yeni Cayenne 
Coupé dinamik hatları ve 
özel tasarım detaylarıyla 
diğer Cayenne model-
lerinden ayrılıyor. Yeni 
Cayenne Coupé, 340 

HP ve 550 HP gücünde turbo süperşarjlı 
iki farklı motor seçeneğiyle Mayıs ayından 
itibaren yollarda olacak. Porsche, SUV 
ailesini yeni Cayenne Coupé ile genişletti. 
Yeni Cayenne modelinin öne çıkan özel-
likleri arasında tamamen kendine has bir 
arka tasarım, adaptif arka spoiler, iki tekli 
koltuğun özelliklerine sahip bir arka benç 
ve iki farklı tavan konsepti ile daha keskin 
hatlar bulunuyor. Daha dinamik proporsi-
yonlarla özel tasarım unsurları birleşerek 
yeni Cayenne Coupé modeline zarafet 
kazandırıyor. Arkaya doğru inen çok daha 
dik tavan hattı Cayenne Coupé’nin daha 
dinamik görünmesini ve sınıfındaki en 
spor görünüşlü model olmasını sağlıyor. 
Ayrıca Coupé’nin dikkat çekici silüeti-
ni vurgulayan tavan spoiler’ı ile bu etki 
destekleniyor. Ön cam ve A sütunu, 20 
mm kadar aşağı çekilen tavan köşesi 
sayesinde Cayenne’de olduğundan daha 
alçak bir görünüm kazandırıyor. Yeniden 
tasarlanan arka kapılar ve çamurluklar 
aracın omuzlarını 18 mm genişleterek 
genel anlamda daha kaslı görünmesini 
sağlıyor. Arka plakanın tampona entegre 
hale getirilmesi aracın yere daha yakın 
görünmesini sağlıyor.

A
daptif tavan spoiler’ı ile Cayenne Turbo bu tip aktif aerodinamik özellikleri içeren ilk SUV 
olmuştu. Yeni Cayenne Coupé tavan spoiler’ı Porsche Active Aerodynamics’in (PAA) bir 
parçası olarak yeni bir adaptif arka spoiler ile birleştirilerek bayrağı daha ileriye taşıyor.  
Bu modelin silüetine uyumlu olarak entegre edilen spoiler, 90 km/s ve üstündeki hı-

zlarda 135 mm genişleyerek arka dingil üstündeki temas basıncını arttırıyor, PAA ise aynı anda 
verimliliği yükseltiyor. Yeni Cayenne Coupé standart olarak sunulan 2,16 metrekarelik sabit camlı 
panoramik tavanla görücüye çıkıyor. 0,92 metrekarelik cam alan yolculara müthiş bir hissiyat 
sağlarken, entegre stor perde güneş ışıkları ve soğuğa karşı koruma sağlıyor. Hatları rötuşlanan 
karbon tavan da talep edilmesi halinde Coupé modelinde opsiyonel olarak sunulan seçenekler 
arasında. Orta kiriş, tavana Porsche 911 GT3 RS modeline benzeyen bir spor otomobil özelliği 
ekliyor. Karbon tavan üç hafif spor paketinden birinde mevcut olup,  bu paketler içinde aynı 
zamanda Spor Tasarım özellikleri ve yeni hafifletilmiş 22 inçlik GT Tasarım jantlar, klasik damalı 
kumaştan yapılmış koltuk merkezleri ve iç tasarımda karbon ve Alcantara vurguları bulunuyor. 
Cayenne Turbo Coupé özelinde pakette aynı zamanda bir spor egzoz sistemi de bulunuyor.

Porsche’den SUV 
ailesine yeni gövdesiyle 
Cayenne Coupé!  
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Y
eni Cayenne Coupé’de standart olarak dört kişi için geniş alan bulunuyor. Önde yeni 
entegre koltuk başlıkları olan sekiz yönlü spor koltuklar büyük bir rahatlık ve en iyi sevi-
yede yanal destek sağlıyor. Coupé standart olarak arkada iki tekli koltuğun özelliklerine 
sahip bir arka benç ile donatılıyor. Alternatif olarak Cayenne modellerinde standart  bir 

özellik olarak sunulan arka konfor koltukları herhangi bir ek masraf olmaksızın talep edilebiliyor. 
Arka koltuklarda seyahat eden yolcular Cayenne modeline kıyasla 30 mm daha alçakta yolculuk 
ediyor. Bu özellik, aracın alçaltılmış spor silüeti ile bolca tavan boşluğu kalmasını sağlıyor. 625 
litrelik bagaj hacmi gündelik kullanım için ideal olup, arka koltukların kapatılması halinde 1.540 
litreye çıkıyor. 

T
urbo süperşarjlı iki motor seçeneği, Cayenne Coupé üçüncü model ailesi birçok teknik 
özellik ile öne çıkıyor. Bunların arasında güçlü sürüş sistemleri; yenilikçi şasi sistemleri; 
dijital gösterge, çalışma konseptleri ve kapsamlı online iletişim sistemleri bulunuyor. 

A
ltı silindirli süperşarjlı motorları ve üç litrelik piston hacmiyle Cayenne Coupé 340 HP 
(250 kW) değere ve 450 Nm’lik azami torka ulaşıyor. Sport Chrono Paketine sahip seri 
üretim araçlar 0’dan 100 km/s’ye 6,0 saniyede ulaşırken, bu süre seçeneğe bağlı hafif 
spor paketlerinde 5,9 saniyeye düşüyor. Aracın azami hızı ise 243 km/s. Sınıfının en iyisi 

olan Cayenne Turbo Coupé, dört litrelik V8 motor, ikiz-süperşarj, 550 PS (404 kW) ve 770 Nm’lik 
azami torkla start çizgisinde yerini alıyor. Cayenne Turbo Coupé 0’dan 100 km/s’ye 3,9 saniyede 
çıkıyor ve 286 km/s’lik azami hıza ulaşıyor. Zengin donanım yelpazesi, Ön sipariş toplanma-
ya başlanan Yeni Porsche Cayenne Coupé, Mayıs sonundan itibaren Porsche Merkezleri’nde 
olacak. Yeni modelin zengin standart donanımları arasında hıza duyarlı Elektrik Destekli Direksi-
yon, 20 inçlik alüminyum jant, önde ve arkada geri vites kamerası ile Park Asistanı, Porsche Aktif 
Süspansiyon Yönetimi (PASM) ve Sport Chrono Paketi yer almaktadır.
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ASTON MARTIN’İN 
İLK ‘SUV’U ‘DBX’
İSVEÇ’TE ZORLU 
TESTLERDEN GEÇTİ

İ
ngiliz lüks spor otomobil üreticisi 
Aston Martin’in ilk SUV modeli 
DBX, Pirelli’nin İsveç’teki test 
merkezinde zorlu kış şartlarına 

karşı uyum testlerinden geçiyor. ‘En 
Teknolojik SUV’ tanımlaması yapılan 
Aston Martin’in uzman mühendis-
lerden oluşan ekibi, DBX’i geliştirm-
eye devam ediyor.

B
ir asırlık geçmişe sahip İngiliz lüks otomobil 
üreticisi Aston Martin’in ilk SUV’u, zorlu kış 
şartlarına karşı testlerden geçirilmeye devam 
ediyor. Aston Martin DBX, Mart ayının ilk 

haftası da Pirelli’nin İsveç’te yer alan ve Kuzey Kutup 
Dairesi’ne en yakın resmi test merkezindeydi. Pirel-
li’nin Flurheden Proving Ground’daki Ar-Ge Sottozero 
Merkezi, karlı ve buzlu yollarla kaplı zorlu kış şartların-
da, araçların ekstrem testlerden geçirilmesine olanak 
tanıyor. Aston Martin’in Baş Mühendisi Matt Becker’in 
önderlik ettiği uzman ekip ise DBX’in prototipini test 
etmek üzere İsveç’teki bu merkezdeydi. Matt Becker 
şu açıklamalarda bulundu: 

“
Aston Martin DBX’in çok farklı arazi ve iklim koşulları için hazır olması için çalışıyoruz. 
Bu nedenle aracı, normal gündelik şartlarda test etmenin yanı sıra zorlu koşullarda da 
test etmemiz gerekiyor. Aston Martin DBX’i soğuk iklim koşullarında test etmek, aracın 
erken dinamiklerini değerlendirmemize yardımcı olurken düşük tutuşlu yüzeylerde de 

emin adımlarla ilerlememizi mümkün kılıyor.

B
u araç, Aston Martin’i yeni bir segmente taşıyor ve tüm mühendislerimiz de kaliteli, 
lüks bir SUV’yi geliştirirken bu zorlu test programının keyfini çıkarıyor. Çalışma-
larımız devam etmekte… Müşterilerimizin bir Aston Martin SUV’den tüm beklen-
tilerini sonuna kadar karşılayacağımızdan eminim.” Aston Martin DBX’in prototipi, 

2019 yılı ortalarında St Athan, Galler’de hayata geçirilecek. Aracın tam anlamıyla üretiminin 
başlayacağı yıl ise 2020. 
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B
orusan Otomotiv, yüksek per-
formans ve ekonomiyi bir araya 
getiren Range Rover Sport Plug-
In Hybrid (PHEV)’i meraklılarıyla 

buluşturuyor. Güçlü ve çevik yapısıyla 
45 derece eğimli arazileri dahi rahatlıkla 
tırmanabilen Range Rover Sport PHEV, 
2.0 lt PHEV 404 BG hibrit ve 2.0 lt 300 
BG benzinli motor seçenekleri ile Boru-
san Otomotiv Yetkili Satıcılarında satışa 
sunuluyor.

Y
üksek beygir gücünü, üstün 
yol tutuşu ve ekonomik tüketim 
değerleriyle birleştiren Range 
Rover Sport PHEV, Çin’deki ef-

sanevi Cennet Kapısı’nın (Heaven’s Gate)  
999 basamaklı merdivenini tırmanan ilk 
otomobil olma özelliğine de sahip. 

L
and Rover’ın en yeni elektrikli motor 
teknolojisi ile donattığı Range Rover 
Sport PHEV, sahip olduğu alt yapısı 
sayesinde genlerindeki off-road ye-

teneğini korurken, hem ekonomi hem de 
performansı bir arada sunmayı başarıyor. 
Dört silindirli, 2.0 litre hacmindeki 297 
BG’lik benzinli motorla birlikte çalışan 107 
BG gücündeki elektrikli motor, Range 
Rover Sport PHEV’e toplamda 404 BG’lik 
bir güç ve 640 Nm tork sağlayarak üst 
düzey performans ve düşük yakıt tüketimi 
sağlıyor. 

R
ange Rover Sport 
PHEV, EV modu 
sayesinde 50 km 
boyunca %100 

elektrikli olarak kullanıla-
biliyor. Range Rover Sport 
PHEV, 0-100 km/s hızl-
anmasını 6.7 saniyede 
tamamlarken, 100 km’de 
ortalama 2.8 litrelik yakıt 
tüketim değeri sunuyor. 

İmkansızın 
Ötesine Geçmek 
İsteyenlere
Range Rover 
Sport PHEV  
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İNGİLİZ DEVDEN 
TASARIM VE 
LÜKSÜN ZİRVESİ 
'DBS GT ZAGATO'

Aston Martin ve tasarım devi Zagato, 60 yıllık 
işbirlikleri şerefine 2 yeni efsane model üretme 
kararı aldı. DBS Superleggera’yı temel alan iki 
model ‘DBS GT Zagato’ ve ‘DB4 GT Zagato’ 

olarak kamuoyuna lanse edildi. 6 milyon Sterlin fiyat biçilen bu 
iki efsane modelden, dünyada yalnızca 19 adet üretilecek.

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, ef-
sane modeli DBS Superleggera’yı, dünya tasarım devi 
Zagato ile yeniden yorumladı. Aston Martin ve Zaga-
to’nun 60 yıldır aralıksız süren işbirliği ve Zagato’nun 

kuruluşunun 100’üncü yılında ortaya çıkan DBS GT Zagato 
ve DB4 GT Zagato, ‘DBZ Centenary Collection’ projesi al-
tında dünya kamuoyuna lanse edildi. 2020 yılının dördüncü 
çeyreğinde banttan inmesi planlanan 2 tasarım harikası 
modele, yalnızca 19 kişi sahip olabilecek. Aston Martin 
mühendisleri ve Zagato tasarımcıları tarafından özenle üze-
rinde çalışılan bu iki model, dünya otomobil tarihine adlarını 
altın harflerle yazdıracak.

DBS Superleggera’yı temel alan 
otomobil, alışık olmadığımız 
tasarım diline sahip. Izgara 
tasarımı, ön farlar ve jantlar 

1960’ların klasik modeli DB4 GT Zaga-
to’yu andırsa da, uzun motor kaputu 
otomobile kaslı ve hırçın bir görünüm 
kazandırıyor. Otomobilin geniş kapu-
tunun altında DBS Superleggara’nın 715 
beygir güç ve 900 Nm tork üreten çift 
turbolu 5.2 litrelik V12 motorunun olması 
bekleniyor. Aston Martin, DB4 GT Zagato 
Continuation’un teslimatlarını 2019’un 
dördüncü çeyreğinde başlatacak. DBS 
GT Zagato ise 2020’nin dördüncü 
çeyreğinden itibaren teslim edilecek. Öte 
yandan Aston Martin Lagonda tarafından 
yapılan açıklamada, bu iki efsane mod-
ele 6 milyon Sterlin fiyat belirlendiği 
açıklaması yapıldı.

5.2 LİTRE V12 
MOTOR

Aston Martin Lagonda Genel Müdür Yardımcısı Marek Reichman DBZ Zagato Koleksi-
yonu hakkında ‘Dünyanın en güzel otomobil tasarımı’ yorumunu yaparak şöyle devam 
ediyor “Bizim için zorlu bir mücadele ve tabii ki büyük bir motivasyondu. Aston Martin 
ve Zagato’daki her iki tasarım ekibi birlikte çalıştı. Zaten muhteşem DBS Superleg-

gera’yı almak ve Aston Martin kimliğini koruyan bir şeyi biçimlendirmek, ancak böyle bir işbirliğinin 
sonucu olabilirdi. Sansasyonel görünümlü ve son derece nadir, zamansız bir simgenin günümüzde 
yeniden doğuşu.”
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Renault’dan 
30.000TL peşinat ve 
1.500TL’den başlayan 
taksit fırsatı...

Nisan ayında Renault’nun tüm binek ve hafif ticari 
modellerinde avantajlı fiyatlar* ve artan ödeme-
li kredi seçenekleri yer alıyor. Müşteriler, artan 
ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30.000TL 
peşinat ve aylık 1.500TL’den başlayan taksit 
seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor.

Kampanya dahilinde Clio HB modeline 30.000TL 
peşinat ile 1.500TL’den başlayan taksitlerle sahip 
olunabiliyor. Megane Sedan’da 35.000TL peşinat 
ile 2.000TL aylık taksit avantajı sunulurken Cap-
tur modeli için 40.000TL peşinat ile 2.000TL 
aylık taksit bulunuyor.  Kampanyada Kadjar ise 
55.000TL peşinat ve 3.000TL gibi cazip aylık ödeme 
seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme 
seçeneği için 1,79 faiz oranı yer alıyor.  
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LOTUS EVORA 410

410 Beygir 3,5 litre V6
24 valf Supercharger

Lotus Evora 410, modeli 3.5 litre 410 beygir, 420nm torka sahip, 4.1 saniyede 0’dan 100km hıza ulaşabiliyor.

Otomatik şanzıman, 1336 kg. Edelbrock supercharger V6, 24 valve Japon üretimi motora sahip. 

Test Sürüşü ve Fotoğraf: Umut Özgür Sunay

L
otus Evora 410 
modelini Türkiye 
Lotus disribütörü 
olan Royal Motors’un 

Caddebostan şubesinden 
alıp çıkıyorum. Daha önce 
safkan superspor kardeşi 
olan Lotus Exige 350 Sport 
modelinin test sürüşünü 
yapmıştım. Bu sebeple her 
ne kadar göz ile Evora daha 
konforlu gözükmüş olsa 
dahi içeride nasıl bir kon-
for söz konusu ve bunun 
sürüşe yansıması nasıl? 
doğrusu çok merak ediyor-
dum. Özellikle Lotus’un alt 
yapısı üretimi yapılan Bugatti 
için kullanıldığını bildiğimden 
dolayı da Lotus markasının 
önemini benim için aslında 
arttıran bir bilgi de bu arada 
edinmiş oldum. 

Evora ilk çalıştığında tatmin edici kalın bir motor sesine sahip. Koltukları komple karbon ve oldukça da hafif, fakat 
Exige modelinden çok daha konforlu oturuş sürüş pozisyonuna sahip. Tabi bazı şeyleri saymaz isek. bu konuya 
dönmek üzere, Evora dış tasarımı itibarı ile önden baktığınızda oldukça çekici keskin olduğu kadar yumuşatılmış 
hatlara sahip ve yakışıklı beğenmesi mümkün duran bir superspor otomobil. Yan taraftan ise ön kaput ve çamur-
lukların ne kadar keskin durduğunu görür iken, arkaya doğru gittiğimizde ise daha yuvarlak bir hat bizi karşılıyor. 
Özellikle aracın arkasına geçtiğimizde yan tasarım detaylarının devam ettiğini ve sanki bir yunus sırtını andıran 
tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Tam arkadan baktığımızda çok geniş bir arka taraf yer alıyor. Arkada yer alan 
motor kaputunun üst kapağı komple olarak karbon liflerinden üretimi yapılmış olan karbon fiberden oluşmakta. 

Test sürüşünü yapmış olduğum Lotus Evora410 modelinin otomatik şanzıman versiyonu olduğu için aracımız 
manuel vites şanzımana sahip versiyonundan tam 11kg. daha ağır. Lotus mühendisleri, daha çok hafifliğe ve 
safkan superspor otomobiller üretmeye odaklanmış olarak çalıştıklarından dolayı, Evora410 modelinde sağlanmış 
olan kısmı superspor otomobil konforunu çeşitli yerlerde uygulamış oldukları özellikle dış tasarımda ki, karbon fib-
er komple tavan, karbon fiber komple motor kaputu ve ön kaputun bir kısmında karbon fiber kullanıldığını görme-
kteyiz. İçeride ise öncelikle dikkatimizi çeken race yarış koltuklarının da komple karbo fiber olduğu. Sırt bölümü 
sabit ve arkaya doğru yatırma şansımız olmadığı için sürüş esnasında belimiz boşlukta kalabiliyor. Bu denli hızlı 
ve ivmelenmesi çok kısa sürede 100km ‘yi bulan bir superspor araçta herşey çok iyi ama koltuklarından dolayı 
belimizin rahatsızlanması söz konusu olabilir. Özellikle ani ve hızlı kullanımlar esnasında bir destek şart. 
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Elbette bu araba karbon koltuklarından ibaret değil ve anlatacak çok 
şeye sahip. Özellikle beğenimi bu kadar kazanmış iken. Burada test 
yazım ile anlatımın bu sayfalara yetmeyeceği de bir gerçek. Sol tarafta 
görmüş olduğunuz otomatik vites seçeneği kullanım panelimiz yer alıyor. 
Hemen üst tarafında ise klima bölümü bulunmakta. Lotus Evora410 
modelinde iç tasarımda komple olarak Alcantra döşeme kullanılmış ve 
çok iyi durmasının yanısıra oldukçada kullanışlı. Normal mod, Sport 
modu ve Race modu olmak üzere 3 farklı sürüş seçeneklerimiz tüm Lo-
tus modellerinde görmeye alışık olduğumuz şekilde yer almakta. Özellikle 
normal mod kullanımında Lotus Evora410 modelinin motor sesi oldukça 
düşük kalmakta. Tabi gaza basıp ani şoklanma yapmadığınız sürece. 

TEST
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Kullanım tarzı ve direksiyon yapısı ile bana 
aynı bir Ferrari modelini anımsatan Lotus 
Evora 410 modeli oldukça hassas ve 
yumuşak konforlu bir sürüşe sahip. Exige 
modeli kadar sert değil. Direksiyonun 
hidrolik olması da olayı beğenilir ve tutku 
haline getirebilecek kadarı ile bir başka 
boyutta eğlenceli, tutkulu, keyifli ve old-
ukçada sportif bir sürüş kullanıcısına vaat 
ediyor. Ben Evora 410 modeli ile yapmış 
olduğum testimde bir super spor otomo-
bilde yer alan hızlanmanın bana güvenli 
bir otomobil kullanıyorum gibi sunmasına 
ve konforuna da özellikle tekrardan çok 
ısındığımı söylemem gerekli. Bir kere 
motor hemen arka tarafta ve motor sesi 
kullanıcısını içeride rahatsızlık verecek 
düzeyde değil. İç konfor bence oldukça 
iyi, hatta Alpine marka bir CD çalar nav-
igasyon konmuş. Bu aynı zamanda geri 
görüş kamerası olarak işlev yapmakta. 
Mesela bu özellik bence en önemli bir 
unsuru. Lastikler arkada oldukça geniş ve 
Michelin marka oldukça da slip ve yol tu-
tuşu bu beygirli torklu araca az gelmekte. 

Sürüş kısmı zaten en zevkli ve harika 
olan kısım bence. Özellikle Sport ve Race 
modlarında aracı arka tarafının motor 
gücü ile birlikte gaza yüklendiğinizde 
sağa ve sola direksiyon hareketleriniz ile 
salınımlar yapması, benim bir zamanlar 
Suzuki super sport motosikletimin kul-
lanışını kalkışta redline yapma hareketini 
o hissiyatı yaşattı diyebilirim. Lotus Evo-
ra 410 modelinin iç yaşam ve konforu, 
Exige göre çok daha iyi geniş ve ferah. 
Bu anlamda yoğun bir trafikte kaldığım 
bağdat caddedisinde bir sıkıntı yaşam-
adım, daralma hissine sahip olmadım. 
Tek istediğim trafiğin ve öndeki araçların 
hareket etmesi idi. Bu super spor otomo-
bil ile trafikte bulunmak yerine, tali asfalt 
yollarda şimdi onunla virajlara arka tarafını 
salınarak girip çıkması çok zevkli olur 
diye hayal kuruyordum. Son sınırı nedir? 
Gerçek test sürüşünde nasıl tepkiler verir 
di? bunu bilmek isterdik. Bunun içinde İs-
tanbul Park Pisti ya da Körfez Pistinde bu 
araçlar ile oldukça fazla turlar atarak bize 
vermiş olduğu kullanım bu aracı test ede-
bilmemiz adına yeterli seviyede olur diye 

düşünüyorum. Elbette aracın ksa vadede 
yapmış olduğum bu test sürüşündeki 
izlenimlerimizi ve öncelikle Lotus Evora 
410 modelinin bilgilerini size vermektir, 
amacımız. Ön gösterge panelinde ve 
aracın tüm içinde yer alan iki adet ufak di-
jital bilgi ekranı haricinde, aracımızda diğer 
bazı super spor araçlarda olan ekranlar ve 
karmaşık kullanımlar, tuşlar da yer almıyor. 
Oldukça sade, oldukça basit. Dijital olma-
yan gösterge panelleri 410 modelinde yer 
almakta. El freni dahi görmüş olduğunuz 
gibi elektronik değil. Bir super spor oto-
mobilde elektronik el freninden nefret et-
tiğimi söylememde fayda var. Çünkü ben 
o el frenini ihtiyaç halinde ve sürüşte elimle 
çekerek kullanamayacak isem benim be 
işim var? super spor otomobil ile. Mesela 
bu benim super spor otomobil seçerken 
dikkat edeceğim bir detay. Çok önemli 
olmasa da el freninin eski tarz ve sistem 
olması tercihim diyebilirim. Fakat şunu da 
söylemeden geçemeyeceğim, Evora 430 
GT modeli var elbette dikkatimizi o mod-
elde çekiyor ama, diğer rakiplere de bir 
bakmamız lazım bence McLaren mesela...

TEST
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TEST
KIA STONIC 1.0LT

998cc, 120 Beygir
3 Silindir, GDI Benzinli

1.0 T-GDI Benzinli (7 İleri DCT), 3 Silindir T-GDI

2018 Reddot ve iF Tasarım Ödülleri’nin sahibi Stonic bugünün en rekabetçi kategorisi crossover...

Test Sürüşü ve Fotoğraf: Umut Özgür Sunay

K
ia Stonic, Kia mar-
kasının Suv seg-
mentine giriş yaptığı 
mini crossover 

modeli. 1.0 litre, 998cc’lik 
motor, 120 beygir gücünde, 
otomatik 7 ileri şanzımana 
sahip modelin test sürüşünü 
her yol şartında test ederek 
denedim. İnanılmaz...müthiş 
bir performans 1.0 litrelik 
araçtan beklemedğiniz herş-
eye aslında Kia Stonic sahip. 
Öncelikle tasarımı konusun-
da biraz Hyundai ix20 ve 
birazda Kia Venga model-
lerinden almış. O modellere 
göre biraz daha geniş ve 
biraz daha uzun. Hatta biraz 
da yüksek. Tasarım olarak 
Dacia Sandero Stepvay 
modeli benzerliği ile de dik-
kat çekiyor. 

Kia Stonic, modeline 
dışarıdan ve ön tasarımına 
baktığımızda, ön tarafın 
geniş tasarımı ve çıkık ça-
murlukları dikkat çekiyor. Ön 
hava girişi etrafında alim-
inyum geçişli plastik olan bir 
koruma parçası yer alıyor. 
Yine ön tampon altında 
korumalık olarak aliminyum 
görüntülü plastik koruması 
var. Sis farlarının tasarımı 
oldukça hoş. Ön tarafta 
gündüz yanan led far grubu 
ve tasarımı çok çekici. Yan 
tarafta ise çamurluklar üzer-
inde siyah sert plastik koru-
ma parçaları, Suv araçlarda 
olduğu gibi Stonic’te de var. 
Marşpiyerler altında kalın 
ve arka çamurluklara kadar 
korumalar yer almakta. 
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Aracın arka dış tasarımında, oldukça çekik arka farlar 
yer alırken, Stonic yazısının güzel bir punto ve karekter 
ile tasarlanmış olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Yine arka 
tampona entegre olan aliminyum görüntülü kalın plastik 
koruma aracın zarar görmesini engelliyor. Aracın arka 
bagaj kapağı el ile açılıyor. Stonic arka bagaj hacmi 
tam olarak 352 litre ve koltukları yattığında bu alan tam 
olarak 1155 litreye kadar çıkıyor. Kia Stonic üzerinde 
Kia markalı 17 inçten oluşan alaşımlı jantlar bulunuyor. 
İç tasarıma baktığımızda klasik Kia direksiyon ve klasik 
Kia ön gösterge paneli tasarımı bizi karşılıyor. Analog 

gösterge panelleri ortasına dijital olarak sürüş bilgi ekranı 
koyulmuş. Hemen ön kokpit kısmında tam olarak 7 inç 
multimedya ekranı konulmuş. (Dokunmatik) önümüzde 
çift renkten oluşan merkez konsol yer almakta. Ön 
tarafta koltuklar oldukça rahat ve fonksiyonel yapıda. 
Aracımız otomatik vites ve start-stop özelliği bulunuyor. 
Stonic’in dış uzunluğu 4.140mm. Genişlik ise 1.760mm. 
Aracımız da, aliminyum görüntüye sahip üst tavan ray-
larıda bulunuyor. Bu da bir crossover ya da suv araçta 
olmazsa olmaz. 

Stonic 1.0 litre, 998cc gücünde turbo benzinli olduğu 
için otomatik şanzıman ile oldukça rahat ve kolay bir 
şekilde hızlanıp hareket ediyor. Hiç bir şekilde araç 
yüklü iken ve klima açıkken motor zayıflık göstermiyor. 
120 beygir bu bakımdan iyi bir iş çıkarmış. Aracın 1.0 
litre olduğunu bilmiyor olsanız, 1.5 litrelik dizel araçların 
perfomansı ile aynı olduğunu da sanabilirsiniz. Stonic 
seri kullanımlarda ve gaza yüklenmelerde bu anlamda 
yakıt sarfiyatını normal sürüşlere göre biraz daha fazla 
yapabiliyor. Bu anlamda eğer sakin kullanırsanız devirli 
olarak oldukça ekonomik, fakat seri kullanımlarda da bir 

o kadar yakıt değeri yükselmekte. Kia Stonic ülkemize 
80.500 TL fiyat ile giriş yapıyor. Tüm vergiler ve plaka 
masrafları eklendiği zaman aracın fiyatı 129.500 TL yi 
bulabiliyor. Kia Stonic 1.4 litrelik motor versiyonu ise 
çok daha düşük fiyatlar ile ülkemizde satışta. 1.0 T-GDI 
Benzinli motor Kia Stonic’in 1.220kg. lık ağırlı için yeterli 
geliyor. 3 silindere sahip motor, çok sesiz bir şekilde 
görev yapmakta. Gaza bastığınızda ise duyacağınız en 
fazla motor sesi 300cc lik motosikletin çıkardığı motor 
sesi ile hemen hemen aynı. 
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Biz Stonic aracı ekip olarak, hem asfalt zeminde hem de 
çakıllı arazi şartlarında zorlayarak test sürüşünü yaptık. 
Asfaltta uzun yolda giderken arka tarafta oturan yolcu-
lar için biraz sallantı var bu arka oturuş pozisyonundan 
ve koltuk şekillerinden kaynaklı olabilir. Arka koltukların 
oturuş pozisyonu daha iyi olabilirdi. Süspansiyonları ne 
sert ne de çok yumuşak, ön de Mc Pherson, arkada 
Birleştirilmiş Burulma Aks Kirişli destekli bir süspansiyon 
yapısı ile birleştirilmiş. Aracımızda ABS + ESP ve önde 
Soğutmalı Disk, arkada sadece disk yer alıyor. Fren 
sistemi olarak, ABS mesela her şartta hemen devreye 
giriyor. Test ettiğimiz aracımız üzerinde Taurus marka kış 
lastikleri olması sebebi ile almış olduğumuz fren mesaf-
esi ABS devrede iken biraz fazla oldu. Özellikle çakıllı 
toprak zeminde ABS kış lastikleri olduğu için kayması ve 
durması yavaş hızlarda biraz mesafeyi uzattı. Bayiden 
satın aldığını Kia Stonic üzerinde Continental marka 4 
mevsim olan standart lastikler yer alıyor. Siz çok daha iyi 
bir kış lastiği seçerek, Fren mesafenizi daha aza indire-

bilirsiniz. Bridgestone ya da Goodyear bu araç için ideal 
olacaktır. Aracın otomatik kararan dikiz aynası elektirikli 
yan aynaları ve bir elektirikli sunrof özelliği donanım-
larında yer almakta. Bunlar Kia Stonic için bence artı 
değerler. Fakat şöyle bir konu da var; Kia Stonic yapı 
olarak alt yapıda karoser yapısı çok sert olmasa da 
arka lastik mesafesinin oldukça geniş tutulması keza 
ön tarafta yine lastikler motor kaputu A sutununa yakın 
konuşlandırılmış. Doğru olan şasi lastik ayarı sebebi ile 
aracımız çok iyi yol tutuyor. ESP devrede ve devre dışın-
da iken yapmış olduğum kullanımlarda aracı yol dışına 
çıkarmaya çalıştığımda aracın tutunmasının iyi olduğunu 
fakat bunu her yol ve ortam şartı için de geçerli old-
uğunu söylemememde fayda var. Çok kaygan bir yolda 
aracın lastiğinin bir yağ birinkitisine gelmesi tüm işleri 
değiştirebilir. Stonic aslında bence ve bana kalırsa kuv-
vetli bir alt yapı ile elden geçirildikten sonra 

Dakar ve Off-Road yarışlarına 
katılabilecek kadar bir alt yapısı 
olduğunu sanıyorum. Bu anlamda 
aracın arka tarafından baktığım 
görüntü bana bunu anımsatıyor.  
Kia’nın bu anlamda yeni Stonic ile 
kuvvetli geldiğini sanıyorum. Elbette 
1.4 litre olan motor gücüne hakim 
versiyonunu mutlaka denemek ve 
test etmek te isterim. 
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MotorSport
Off-Road

Offroad Sezonu 
Ankara’da Açıldı...

Ankara Offroad Kulübü (ANDOFF) tarafından 
16-17 Mart tarihlerinde Çankaya’ya bağlı Mühye 
köyünde gerçekleştirilen Türkiye Offroad Şampi-
yonası 1.ayak yarışı Nihat Keskin-Yasemin Biber 
Toker ekibinin zaferiyle sona erdi. 

Suzuki Samurai ile yarışan ekip, aynı zamanda 94 
puanla Sınıf 2 birinciliğinin de sahibi oldu.

EVL Garage adına Nissan XTerra ile 
yarışan Kenan-Harun Çarpışantürk 
ekibi 87 puanla genel klasman 
ikincisi ve Sınıf 3 birincisi olurken, 
ilk günün lideri Mitsubishi L200 
ile İsmail Ayhan-Levent Köreme-
zli da 86 puanla genel klasman 
üçüncüsü ve Sınıf 4 birincisi olarak 
sezona başlamış oldular. 23 araç 
ve 46 sporcunun iki gün boyunca 
zorlu hava ve doğa şartlarına karşı 
mücadele verdiği organizasyon 
sonunda Sınıf 1 birinciliğini ise 
Yeniyol Ofset adına Suzuki Vitara ile 
yarışan Bora-Bülent Köse ekibi elde 
etti. Takım sıralamasında 54 Red-
line Offroad Team 195 puanla ilk 
sırada yer alırken, Yeniyol Ofset 116 
puanla ikinci ve EVL Garage da 106 
puanla üçüncü oldu. 2019 Türkiye 
Offroad Şampiyonası’na, 27-28 
Nisan tarihlerinde Denizli Merkeze-
fendi’de yapılacak olan ikinci ayak 
yarışı ile devam edilecek.
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MotorSport
Ralli-Tırmanma

 Tırmanma Sezonu Manisa 
Demirci’de Açıldı... 

2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın ilk yarışı olan, Demirci 
Tırmanma Yarışı Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından 
23-24 Mart tarihlerinde organize edildi. Demirci Belediyesi, Manisa 
Büyükşehir Belediyesi ve Akıncılar Motosiklet Kulübü’nün destekleri-
yle Manisa’nın Demirci ilçesinde gerçekleştirilen organizasyon, 4 ayrı 
kategoride farklı illerde 23 sporcunun katılımına sahne oldu.

23 Mart Cumartesi akşamı Demir-
ci Cumhuriyet Meydanı’ndaki start 
seremonisi ile başlayan organizasyon 
24 Mart Pazar günü 6,5 kilometre 
uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 
koşuldu. İlk kez bir otomobil sporları 
etkinliğine ev sahipliği yapan parkur 
sporcuların beğenisini kazanırken, 
yöre halkı da tüm gün boyunca yarış 
otomobillerini heyecanla takip etti.

3 çıkış sonunda Kategori 1’de Bur-
sa’dan Citroen Saxo VTS ile Taner 
Oruç birinciliğin sahibi olurken, Kate-
gori 2’de yine Bursa’dan Renault Clio 
Ragnotti ile Engin Apaydın, Kategori 
3’de İzmir’den Renault Clio II Sport 
ile Ayhan Germirli ve Kategori 4’te de 
İstanbul’dan Mitsubishi Lancer EVO 
IX ile Cem Yalın birincilikleri paylaşan 
isimler oldular. Mahalli kategoride ise 
Kategori 1’de Ford Fiesta R1 ile Ha-
kan Kerci, Kategori 2’de Honda Civic 
Type-R ile Hüseyin Yıldırım, Kategori 
3’te Peugeot 106 GTI ile Mustafa 
Nazik ve Kategori 4’te de Renault 
Clio RS ile Emre Zümrüt birincilik 
kürsüsüne çıkan sporcular oldular.
2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 
04-05 Mayıs tarihlerinde İstanbul 
Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) 
tarafından düzenlenecek olan ikinci 
ayak yarış ile devam edecek.
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MotorSport
Formula-E

DS TECHEETAH VE JEAN-ERIC 
VERGNE, SANYA E-PRIX’i KAZANDI

DS TECHEETAH pilotu Jean-Eric Vergne, Çin’deki Sanya E-Prix zaferi ile 
2018/2019 ABB FIA Formula E sezonundaki ilk galibiyetini kutluyor. Jean-Éric’in 
1’inci tamamladığı Sanya E-Prix’sinde takım arkadaşı André Lotterer 4’üncü oldu. 
Çin’den alınan puanlarla DS TECHEETAH Takımlar Klasmanında 3’üncü olurken 
Jean-Éric ise Pilotlar Klasmanında 3’üncü sırada yer aldı. 

DS TECHEETAH’ın ev sahibi olduğu Sanya E-Prix’sine heyecan verici bir başlangıç 
yapan ve sıralama turlarında 2’inci olan Jean-Éric çok iyi bir yarış çıkartarak Sanya 
E-Grix’sinde damalı bayrağı ilk gören yarışçı oldu. Bu arada sıralama turlarında 
7’inci olan takım arkadaşı André Lotterer son derece çekişmeli geçen yarışı 4’üncü 
sırada tamamladı.

DS TECHEETAH Takım Müdürü Mark 
Preston yapmış olduğu değerlendir-
mede: “Muhteşem bir gün. Yeni bir 
takım olarak ilk yarışımızı kazandık. 
Jean-Éric harika bir yarış çıkarttı. Hong 
Kong sonrası yapmamız gereken 
bazı ödevlerimiz vardı. Aslında hâlâ 
yapmamız gereken şeyler var. Ancak 
Jean-Éric sergilemiş olduğu perfor-
mansla yüzümüzü güldürdü. André de 
iyi bir yarış çıkarttı ve bize kazandırmış 
olduğu puanların da katkısıyla şu an 
için Takımlar Klasmanında 3’üncüyüz. 
Jean-Éric Pilotlar Klasmanında 3’üncü, 
André ise 9’uncu. Padoğun en iyi iki 
pilotuna ve inanılmaz bir ekibe sahibiz. 
Bugün gerçek bir ekip çalışmasıydı ve 
her ekip üyesine çabaları için teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

Değerlendirmesine devam eden Pres-
ton, “Takımlar Klasmanında 1’inci 97 ve 
2’nci 96 puana sahipken biz 95 puanla 
hemen arkalarında 3’üncü sırada yer 
alıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi 
bu şampiyonada her an her şey olabil-
ir. Şampiyonluk için Çin’e daha iyi bir 
dönüş yapamazdık.” dedi.

DS Performance Xavier Mestelan Pinon 
ise : “Bu zafer Jean-Éric ve takımı 
için harika bir sonuç ve şampiyonanın 
geri kalanı için bizi umut veren bir 
konuma getiriyor. DS AUTOMOBILES 
için önemli bir pazar olan ve takımın 

kendi evi sayılan Çin’deki yarışın tüm 
alanlarında son derece rekabetçiydik. 
Roma ve Paris’teki yarışlardan önce 
liderliği zorlamak için tüm ekibi teşvik 
ediyor. DS Performance Avrupa’daki ilk 
iki yarışa hazırlanırken bazı geliştirme 
testlerini gerçekleştirecek ve DS 
E-TENSE FE19 için bir dizi geliştirme 
hayata geçirecek” şeklinde değerlendir-
mede bulundu.

DS TECHEETAH Pilotu Jean-Eric 
Vergne ise : “Oldukça iyi bir yarıştı. 
Çin’de ev sahibi takım olarak kazanmak 
inanılmazdı, özellikle de puansız geçen 
3 yarıştan sonra. Zirveye geri dönmek 
her zaman iyidir, ben dahil tüm ekibin 
güvenini artırıyor ve bizi şampiyonluk 
için iyi bir noktaya getiriyor. Bence bu 
sezonun dönüm noktasıydı ve şimdi 
sezonun Avrupa yarısında iyi birer yarış 
çıkartmaya devam etmemiz gerekiyor.” 
sözleriyle görüş bildirdi.

DS TECHEETAH Pilotu Andre Lotterer 
ise : “Yarışı kazanan Jean-Éric ve tüm 
ekibi tebrik ederim. Ev sahibi olarak 
yarış kazanmak harika. Açıkçası ben 
de burada podyuma çıkmak veya 
yarış kazanmak isterdim. Bizim için 
de kötü bir hafta sonu değildi, 7’inci 
olarak başladığımız yarışı 4’üncü sırada 
tamamladık. Bir an önce Roma’ya gidip 
daha fazla puan kazanmayı dört gözle 
bekliyorum.” dedi. 
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MotorSport
Formula1

RENAULT AVUSTRALYA’DAN 
PUANLA DÖNDÜ ...

Renault Formula 1 Takımı, Nico Hülkenberg’in Melbourne-Albert Park Pisti’nde 
7’inci sırayı elde etmesi ile, Formula 1 FIA 2019 sezonu Dünya Şampiyonası’na 
puan sıralamasında başladı.

Yarışa 11’inci sırada mükemmel bir çıkış ile başlayan Nico, ilk turda 8’inci sıraya 
yükselerek etkili bir yarış çıkardı ve yarışı geçtiğimiz yıl Avustralya’da yaptığı gibi 
7’inci sırada tamamladı. Daniel Ricciardo’nun aracı, takımla ilk yarışında 28’inci 
turda alev aldı ve müdahale edilerek araç söndürüldü. Aracın hasar görmesinden 
dolayı tedbir gereği yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Kendi evinde mükemmel bir 
başlangıç yapan Daniel Ricciardo, pistin sağ tarafındayken ön kanatçığını kay-
bederek durmak zorunda kaldı ve ardından da yarıştan çekildi.

11’inci sırada başladığı yarışı 7’inci sırada tamamlayan Nico Hülkenberg; “Sezo-
na iyi bir başlangıç yaptık ve çok sağlam puanlar kazandık. Zorlu bir yarış oldu, 
özellikle son 10 turda üzerimde baskı vardı. Yarışı 7’inci sırada tamamladığım için 
mutluyum. Burada iyi bir sonuç elde etmek bizim için çok önemliydi, başlangıçta-
ki ve ilk turdaki performansımız belirleyici oldu. Bundan sonra aracı ve lastikleri 
yönetmek gerekiyordu. Bu olumlu sonuçtan dolayı mutluyuz ancak daha yapılacak 
çok işimiz var. Performansımızı artırmak için çalışmaya devam etmeliyiz. “

Yarışa 12’inci sırada başlayan Dan-
iel Ricciardo; “Çok üzgünüm. İyi bir 
başlangıç yaptıktan sonra Perez’i 
yakalamayı başardım ve onunla yan 
yana yarışmaya başladım. Bir tekerlek 
kaybettim ama çok endişelenmedim 
ancak ardından aldığım büyük bir darbe 
ile şok oldum. Yaşadıklarım çoğunluk-
la şanssızlıktan kaynaklandı, ne yazık 
ki otomobil yarışında şansın rolü çok 
fazla. Her şey çok hızlı oldu, bu şekilde 
bitirmiş olmam çok üzücü. Nico, ilk 8’i 
hak ettiğini ispatlamış oldu. Bahreyn’de 
daha iyi sonuçlar elde etmeyi hedefli-
yoruz.”
Renault Sport Formula 1 Takım Direk-
törü Cyril Abiteboul; “Yaşadığımız olum-

lu ve olumsuz sonuçlar düşünülürse, 
Avustralya’dan çelişkili duygularla 
ayrılıyoruz. Yaşadığımız sorunlar per-
formansımızı ve çıkış pozisyonlarımızı 
etkiledi. Bu durum Daniel’in start alırken 
işini zorlaştırdı. Yükselmeye çalıştık, 
ancak aracın hasar görmesinden dolayı 
durmak zorunda kaldık. Nico çok güçlü 
bir yarış çıkartarak durumu topar-
ladı ve yarışı 7’inci sırada tamamladı. 
Aracımızın bu hafta sonu gösterdiği 
performansın çok üzerinde bir potansi-
yele sahip olduğunu biliyoruz. Gelecek 
yarışta ilk yarıdaki performansımızı 
artırmayı ve daha güçlü bir performans 
hedefliyoruz. Bunun için planlı olarak 
çalışacağız.”
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MotorSport
Ralli-WRC

KORSiKA RALLi’SiNDE THIERRY 
NEUVILLE RÜZGAR GiBi GEÇTi... 

Türkiye’nin de ev sahipleri arasında yer aldığı, dünyanın en prestijli spor organi-
zasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC)’nin 2019 sezonu, Korsika 
Rallisi ile devam ediyor. Sezonun dördüncü yarışı olan Fransa Rallisi, 28-31 Mart 
tarihlerinde gerçekleşti. 14 etaptan oluşan yarışta 1194 kilometrelik yolu tamam-
layan dünyaca ünlü pilotların dar ve virajlı asfalt zeminlerdeki kıyasıya mücadelesi 
nefesleri kesti. Korsika Rallisi’nin kazananı ise Belçikalı Pilot Thierry Neuville oldu.

T
üm dünyanın 
heyecanla 
takip ettiği 
WRC’nin 2019 
sezonunun 

dördüncü yarışı olan 
Korsika Rallisi, 28-31 
Mart tarihleri arasında 
gerçekleşti. Rüzgarın çok 
etkili olduğu, dar ve virajlı 
asfalt zeminleriyle dikkat 
çeken Fransa’da şampi-
yonluk için mücadele 
eden pilotlar dört günde 
14 etabı geçip, toplamda 

1194 kilometre yol kat 
ettiler. WRC tutkunlarının 
heyecanla yakından takip 
ettiği Korsika Rallisi’ni 
birinci olarak tamam-
layan isim ise Hyundai 
sürücüsü Thierry Neuville 
oldu. Neuville’in toplam 3 
saat 22 dakika 59 saniye 
ile bitirdiği ralliyi, Sebas-
tien Ogier 40.3 saniye 
farkla ikinci, Elfyn Evans 
ise 1 dakika 6 saniye 
6 salise farkla üçüncü 
tamamladı.

T
ürkiye Rallisi 
12-15 Eylül’de 
Marmaris’te. 
Bu yıl 14 
farklı ülkede 

gerçekleşecek Dünya 
Ralli Şampiyonası’nın 
10’uncu ayağı ise yine 
Türkiye’den geçecek. 
Marmaris’te 12-15 
Eylül tarihlerinde Türkiye 
Otomobil Sporları Fed-
erasyonu (TOSFED)’in 
ev sahipliğinde devam 
edecek büyük heyecan, 

motor sporlarını yakından 
takip eden seyircilere un-
utulmaz anlar yaşatacak. 
Dünya Ralli Şampiyonası, 
10 ayda 14 yarışa sahne 
olurken, pilotlar dört 
ayrı kıtada mücadele 
edecek. Fransa’nın 
ardından sırayla Arjan-
tin, Şili, Portekiz, İtalya, 
Finlandiya, Almanya, 
Büyük Britanya, İspanya 
ve Avustralya yarışlara ev 
sahipliği yapacak.
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MotorSport
PiST

Borusan Otomotiv Motorsport 
Sanaldan Gerçege Giden Yolda 
ilk Pilotunu Seçti...

Borusan Otomotiv Motorsport’un (BOM) e-sporların son yıllarda göstermekte old-
uğu hızlı gelişime uygun olarak 2018 yılında ‘Sanaldan gerçeğe giden yol’ sloganı 
ile başlattığı BOM E-Team GT Kupası sonucunda, pistlere hazırlayacağı ilk pilotunu 
seçti. 

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) E-Team GT Kupası’nın 
20 finalistinin katıldığı BOM Akademi Performans Sürüş Eğit-
imi sırasında gösterdikleri başarı sayesinde seçilen 4 genç 
katılımcı gerçek yarış otomobilleriyle ilk kez buluştu. BOM’un 
tecrübeli pilotları önderliğinde motor sporları eğitimi almak 
üzere İzmit Körfez Pisti’nde bir araya gelen adaylar, aynı za-
manda 2019 Türkiye Pist Şampiyonası’nın bir yarışında start 
almak üzere birbiri ile mücadele etti. Kaan Kalkavan, Tunca 
Gönüldaş, Mertcan Solak ve Ufuk Baba’dan oluşan genç 
pilot adayları takımın bu yıl GT4 Avrupa Serisi’nde yarışacağı 
BMW M4 GT4’ün direksiyonunda piste çıkarak unutulmay-
acak bir deneyim yaşadığı test gününde, sanaldan gerçeğe 

giden yolda seçilen isim de takım yöneticileri tarafından 
belirlendi. Bugüne kadarki performanslarının tamamının 
göz önüne alındığı detaylı incelemelerin sonucunda Tunca 
Gönüldaş, BOM ekibinde yer almaya hak kazandı. BOM 
olarak gençleri motosporlarına yönlendirmek için başlattıkları 
‘Sanaldan gerçeğe giden yol’ projesinde önemli bir kısmı 
geride bıraktıklarını söyleyen İbrahim Okyay, “Motosporları-
na meraklı, yetenekli gençleri sanal dünyadan gerçek yarış 
pistlerine taşıdığımız bu projede ilk pilotumuzu seçmenin 
gururunu yaşıyoruz. Türkiye Pist Şampiyonası’nda takımımızı 
temsil edecek olan Tunca Gönüldaş’ın başarılı olacağına 
yürekten inanıyorum” dedi.
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