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İMTİYAZ SAHİBİ VE GENEL YAYIN YÖNETMENİ: MEDIASUN - UMUT ÖZGÜR SUNAY

Automobile Magazine, dergimizin basılı sayısını ilk olarak geçtiğimiz yıl
Ağustos ayında sizlerle buluşturmuştuk. Uzun bir aradan sonra dergimizi

+

basılı olarak yeniden sizlere sunuyor olabilmenin ayrıca mutluluğunu

10 kata kadar
daha fazla
*
koruma!

yaşamaktayız. Dergimizi basılı olarak çok yüksek bir tiraj ile sunduğumuz
için maaliyetlerin altından kalkabilmek adına doğal olarak sayfa sayımızı
biraz daha azaltarak yayınlamak durumunda kaldık. Tahmin ediyorum
ki, şu anda Türkiye’de yayınlanan yerli ve yabancı dergilerin arasında en
fazla tiraja sahip olan yayınların arasındayız. Internet haber sitemiz olan
automobilemagazine.com.tr ‘de memnuniyetimiz açısından gayet iyi bir
seyir izlemektedir. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz SOMA felaketi
esnasında yayınlarımızda önemli bir moral kaybı yaşanmış olup, işimizi
yapamadığımız için son haberlere kısıtlı olarak sitemizde yer vermek
durumunda kaldık. Umuyorum zaman içinde sizlere sitemiz üzerinden de
tekrardan daha iyi hizmet sunmaya devam edebiliriz. Bu arada yayınımızı
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destekleyen ve sizlere ulaşmasını sağlayan destekçi firmalarımıza bize
duymuş oldukları güven ve inançları adına bir kez daha teşekkür ederiz.
Otomotiv sektörüne yönelik yayınlamış olduğumuz yayınlarımızla birlikte
uzun zamandır hayalini kurmuş olduğumuz farklı bir yeni iş koluna daha
atılmak üzere harekete geçmiş bulunuyoruz. Zenith-MotorSport adında
yeni bir oluşumunda içerisine girmiş bulunuyoruz. Türkiye’de motor
sporlarına yönelik olarak başlatmış olduğumuz çalışmalarımıza istinaden
uzun uğraşlarımız neticesinde arzu etmiş olduğumuz Peugeot 206 RC ve
Seat Leon FSI yarış araçlarımızı Litvanya ve Polonya ülkelerinden sipariş
etme aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Öncelikli olarak Tosfed yarışlarına
bağlı olarak Tosfed Kupası ve Ulusal Tırmanma yarışlarına ekip olarak
katılmak sureti ile deneyim sahibi olmayı istemekteyiz. Zaman içerisinde
ise yayınlarımızında gücü ve desteği sayesinde bizleri destekleyen sizler
ile beraber, özellikle Türkiye’de motor sporlarına yeni bir değer katmayı
hedeflemekteyiz. Elbette tüm bunlar bizlere inanan ve güvenen destekçi
firmalarımızın ve sizlerin sayesinde olacaktır. Bizlere inandığınız sürece
bizimle birlikte sizleri de DORUK’lara çıkartabiliriz.
Dergimizin aracılığı ile kısaca değinmek istediğim beni üzen diğer bir
konu ise araç fazlalığı sebebi ile Ülkemiz’de yaşanan trafik sıkışıklığı ve
özellikle büyük şehirler de yolların yetmeme durumudur. Yılda 1 milyon
aracın trafiğe çıktığını düşünün.. Peki bu araçlara uygun yollar olmadığı
sürece ancak daha fazla zaman ve enerji tüketen bir toplum olmaktan
uzağa gidemeyiz. 3. Köprü İstanbul’da yapılır iken ara ve bağlantı yolların
özellikle üst geçitlerin iyileştirilmesi ve çeşitli alternatif yolların açılma
çalışmalarına hız kazandırılmalıdır. Medeni ülkeler seviyesine erişebilmek
adına artık egzos dumanı solumadan hareket edebilmeliyiz. Ayrıca, diğer
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konu 3. Köprünün adı verilirken önce halk oylaması ile yalnızca Milletin

Yüksek çalışma sıcaklıklarında bile biyel yataklarındaki aşınmalara
karşı 10 kata kadar daha fazla koruma sağlayarak*, motorunuzun
ömrünü uzatır.
*API SL endüstri standardında yer alan SEQUENCE VIII (ASTM D 6709) motor test limitleri esas alınmıştır.

seçip karar verebileceği seçenek isimlerin konulması gerekir. Örneğin;
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benim tercihim 3. Köprüye isim olarak madem tarihten bir isim istiyoruz o

“AUTOMOBILE
MAGAZINE”
tüm
hakları
MediaSun’a aittir. Basın kanunu gereğince aylık süreli ve
ulusal yayındır. Dergimizin içeriğinde kulllanılan ilanların sorumluluğu ilanı gönderen firmaya ya da ajansına yazılardaki
görüşler ise yazarların kendi sorumluluğunda olup tarafımızca
sorumluluk kabul edilmez. Dergimizin içeriğinde yer alan yazı
ve fotoğrafların izinsiz kullanılması tarafımızca yasaklanmıştır.

halukarda Mimar Sinan olurdu. Sizce de daha çok yakışmaz mıydı?
Ben bir kez daha bu vesile ile özellikle SOMA’DA hayatını kaybetmiş tüm
merhum madencilerimizin BABALAR GÜNÜNÜ KUTLARIM...

copyright 2012 | MediaSun | http://mediasun.com.tr
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Audi’nin efsanevi
performans araçları
AVEK’in yenilenen
Showroom’unda!

Lassa 40. Yılında ihracat
yolculuğunu emin
adımlarla sürdürüyor

AVEK’in “Audi Terminal Konsepti” ile yenilediği Showroom’unda
Audi’nin en yeni modellerinin yanında heyecan verici performans
otomobilleri RS6, RS7, R8 ve S8 de sergileniyor
İstanbul Tekstilkentte, 2006 yılından bu yana Doğuş Otomotiv
Audi Yetkili Satıcı ve Servis hizmeti veren AVEK’in Audi Terminal
Konsepti’yle yenilenen Showroom’u, dinamik hatlarıyla markanın

Türkiye’deki merkezi Kocaeli Şekerpınar’da bulunan sıvı ve toz

“Teknoloji ile bir adım önde” sloganıyla efsaneleşen ilerici kimliğini

boyaların lider küresel tedarikçisi olan Axalta Boya Sistemleri,

taşıyor. Yeni tasarım ile 1600 metrekarelik kapalı Showroom alanına

yenilikçi, yüksek performanslı ve sürdürülebilir boya teknolojisini

kavuşan tesiste, aynı anda 20 araç sergilenebiliyor. Sergilenen

Şangay’da 27. Uluslararası Otomotiv Kaporta Boyaları Konferansı’nda

araçların arasında, markanın en yeni modellerinin yanında, otomotiv

(SURCAR) sundu. Konferans, 20’yi aşkın ülkedeki otomotiv ve diğer

tarihinin efsaneleri arasına giren R ve RS modelleri de bulunuyor.

ticari araç kaportası boyaları sektöründe yer alan karar alıcılarından

Heyecan verici performans modelleri, RS6, RS7, R8, S8 ve S3’ün de

ve uzmanlardan oluşan uluslararası bir kitleyi”Sürdürülebilir Büyüme”

beğeniye sunulduğu yeni Showroom, bu yönüyle, Audi’nin otomotiv

teması altında bir araya getirdi. Şirketin SURCAR fuar ve konferansında

teknolojisinde geldiği son noktayı da gözler önüne seriyor. Audi’nin

sunulan sürdürülebilir imalat uygulamaları, otomotiv sektöründeki

en yeni modellerinin de test edilebildiği AVEK’in yeni tesisinde, servis

orijinal ekipman üreticilerine (OEM’ler) ve ağır sanayi kamyon sektörüne,

alanı ve kapasitesi de iki katına çıkarıldı. 25 araç liftinin bulunduğu

Çin’in sürdürülebilir büyümesine katkı yapmayı hedefleyen teknolojiyi

servis alanında, aynı anda 25 araca servis hizmeti verilebiliyor.

sağlamayı amaçlıyor. 1964 yılından bu yana düzenlenen her yıl Şangay

Böylece, AVEK’in günlük servis kapasitesi de 50 araçtan 100 araca

ve Cannes’da yapılan SURCAR, otomotiv kaportası boyaları alanında

çıkarıldı. Ücretsiz kuaför ve sinema salonu Araçları Audi’nin orijinal

dünyanın lider yıllık kongresi olmuştur. Konferans, 20’yi aşkın ülkedeki

yedek parça ve uzman işçiliğiyle emin ellerde servis hizmeti alırken,

otomotiv ve diğer ticari araç kaportası boyaları sektöründe yer alan

araç sahipleri sinema salonu, Wi-Fi, bilardo, çocuk oyun salonu, bay

karar alıcılarından ve uzmanlardan oluşan uluslararası kitleyi bir araya

veya bayan kuaför gibi imkanlardan da ücretsiz yararlanabiliyor.

getiriyor.
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tüm Brisa ailesine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Brisa’nın ihracat performansına ve Turquality desteğinin etkisine de
değinen Bayman,

“Avrupa’daki krize rağmen 2013 yılındaki toplam

yurtdışı satışlarını 2012 seviyesinde tutmayı başaran Lassa, Avrupa dışı
pazarlardaki satış artışı ve genel olarak miks iyileştirmesi ile hem cirosunu
hem de karlılığını arttırmıştır. Turquality desteğinin de etkisiyle bazı ülkelerde

Brisa, 40. Yaşını kutlayan Lassa markasını küresel çapta büyütürken,

adetsel olarak satışımız artarken, bazı ülkelerde de yaygınlık ve ürün

her geçen gün ihracat portföyüne yeni pazarlar eklemek ve bulunduğu

dağılımında iyileşmeler sağlanmıştır. Bu sayede karlılığı yüksek olan büyük

pazarlardaki varlığını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

jantların adet ve toplam satışlar içindeki payı artmıştır. Fakat adet, ciro ve

Tamamı Türkiye’de geliştirilen ve üretilen lastikler, 80’i aşkın distribütör

karlılıkta yaşanan bu başarıyı direkt Turquality programıyla ilişkilendirmek

aracılığıyla 60’tan fazla ülkede araç kullanıcıları ile buluşuyor. Uluslararası

doğru olmaz” dedi.

spor sponsorluklarıyla da adından söz ettiren “Lassa” markası altında,

Bayman, 2014 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde ise “Brisa

yurtdışında 100’ün üzerinde satış ve hizmet noktası bulunuyor.

olarak, döviz kurundaki artışın etkilerini yılın ilk çeyreğinde çok fazla

Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman “Lassa ile bir yandan Çin, Güney

yaşamadık. Aksine ihracat yapan bir firma olmanın avantajını kullanarak

Kore gibi yeni pazarlara girerken, bir yandan da bulunduğumuz pazarlarda

ihracat/iç pazar dengesini kurmak ve karlılığını optimum seviyeye çıkarmak

yaygınlığımızı ve satış hacmimizi artırmak istiyoruz. Markamızın uluslararası

için stratejiler belirledik. Bu gelişmelere paralel olarak Lassa’nın ihracat

bilinirliğini, görünürlüğünü ve marka sadakatini arttırmak için sponsorluk

performansı, geçen yılın aynı dönemine göre adetsel olarak %28’lik bir

ve iletişim faaliyetlerimizin yanısıra, Lassa tabelalı mağazalarımızın

iyileşme gösterdi. Yeni satış noktalarımızın yanısıra; Almanya, Hollanda ve

yaygınlaşmasına da büyük önem veriyoruz. Bunu aynı zamanda müşteri

Danimarka’da yeni iş ortakları ile distribütörlük anlaşmaları yaptık” şeklinde

deneyimi açısından “en iyi yolculukları tasarlama” ve iş ortaklarımıza değer

konuştu.

katma vizyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, 2012
yılında 13 ülkede 39 olan mağaza sayımızı, 2013 yılında 21 ülkede 100
Lassa tabelalı mağazaya çıkardık.
2014’te de hız kesmeyerek, yılın ilk Lassa tabelalı mağaza açılışını
Gürcistan’da gerçekleştirdik. Geçen sene çalışmaya başladığımız Geo
Tires firması, bizim de desteğimizle Tiflis şehrinde görünürlük ve bilinirlik
açısından çok önemli bir lokasyonda 360 m2 alana sahip 3 katlı Lassa
tablelalı satış ve hizmet noktasını açtı. Gürcistan’daki bu 7. Lassa tabelalı
mağazamızda, sadece Lassa markalı lastikler kullanıcılarla buluşacak olup;
satışın yanısıra hafif bakım ve montaj hizmetleri de verilecek.
Lassa’nın 40. Yılında yurtdışında açtığımız ilk Lassa tabelalı mağazamızın
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Bugatti, Cenevre Otomobil Fuarında büyük bir başarı elde etti.
Fransız lüks otomobil markasının dünya prömiyerini geçen
hafta yaptığı “Rembrandt Bugatti” Legend’in üç otomobili de
satıldı. Net satış fiyatı 2.18 milyon Euro olan Vitesse “Rembrandt Bugatti” otomobilleri, Ortadoğu ve ABD’de bulunan müşterilere satıldı.
“Rembrandt Bugatti”, Bugatti’nin şirket tarihindeki önemli
kişilikleri onurlandırmak için yarattığı “Les Légendes De Bugatti”’nin (Bugatti Efsaneleri) altı parçalık edisyonunun dördüncü
modeliydi. Bütün modeller, Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse1’e
dayanıyor ve kesinlikle üç araç olarak üretiliyor.

Renault ve Dacia’da Avantajlı
Yaz Servis Kampanyası
Renault, 2 Haziran – 12 Temmuz 2014 tarihleri arasında Renault ve Dacia
araçları kapsayan “Yaz Servis Kampanyası” düzenliyor. Renault ve Dacia
araç sahipleri Yetkili Servislerde %20 indirim fırsatı olmak üzere birçok

+

avantaj ile yazı karşılıyor. Bu kampanya ile müşterilere, yaza girerken
araçlarının bakım onarımlarını yaptırmaları ve güvenle tatile çıkabilmeleri
için önemli bir fırsat sunuluyor.
Kampanya kapsamında Renault ve Dacia araç sahiplerine, Renault
Yetkili Servislerinde Renault Fix Servis Paketleri ve Elf motor yağlarında

Titanium FST ile Güçlendirilmiş Castrol EDGE,

%20 indirim avantajı bulunuyor. Ayrıca müşteriler Paraf kredi kartı ve
Maximum kart ile ödemelerini 3 ay erteleme ve 6 taksitle yapabiliyor.

Dünyanın En Sıra Dışı Parkurunda Tanıtılıyor!
Indirim fırsatının yanısıra kampanya kapsamında 4 adet Goodyear
115 yıldan bu yana 21 kara hız rekorundan çok sayıda uzay mekiği lansmanında yer almaya kadar birçok teknolojik gelişmenin
simgesi olan etkinliklerde hafızalara kazınan dünyanın lider madeni yağ üreticilerinden Castrol, Titanium FST teknolojisi ile geliştirilmiş, bugüne kadar ürettiği en güçlü motor yağı olan Castrol
EDGE’yi benzersiz bir filmle tanıtmaya başladı. Yeni ürününün
lansmanına dikkati çekmek için Castrol’un Youtube kanalında
ve www.castroledge.com web sitesinde yayınlanmaya başlanan
“Blackout” isimli filmi, sadece lazer ışıklarıyla aydınlatılan zifiri karanlık bir parkurda aralarında dünya çapında ralli ikonu olan Ken
Block’un da yer aldığı 4 yarış pilotunun dayanıklılık ve performansa dayalı mücadelesini konu alıyor.

veya Dunlop markalı lastik alana “bisiklet” hediye ediliyor.

9

İstanbul’da Jeotermal
Showroom
Volkswagen Yetkili Satıcısı ve Servisi Özön, İstanbul Çekmeköy’de jeotermal kaynak kullanan
yeni showroom’unu hizmete açtı. Volkswagen
Binek Araç ve Volkswagen Ticari Araç markalarının satış ve servis hizmetlerinin sunulduğu yeni

Gücünü korozyona karşı dirençli yapısı ve bütün metaller içinde en yüksek dayanıklılık-ağırlık oranına sahip olmasıyla dikkat
çeken Titanyum elementinden alan Castrol EDGE, 2014 yılının
son çeyreğinden itibaren ülkemizde de satışa sunulacak. Dünyanın lider ve öncü madeni yağ üreticilerinden Castrol’ün Titanium FST teknolojisi ile geliştirilmiş, şimdiye kadar üretilen en
güçlü motor yağı olan Castrol EDGE, dünya genelinde kademeli
olarak satışa sunulacak. Titanium FST ile güçlendirilmiş Castrol EDGE’nin lansmanına dikkat çekmeyi amaçlayan “Blackout”
isimli ilk tanıtım filmi Youtube’de ve www.castroledge.com web
sitesinde yayınlanmaya başladı.

Castrol ile Le Mans Heyecanı!
100 yılı aşkın süredir motor sporlarında dünyanın en iyi
yarış takımları ile beraber çalışıp, sayısız başarılar elde
eden Castrol, Türkiye’de de motor sporları tutkusu ve
deneyimini bizzat son tüketiciye yaşatmak hedefiyle
gucludeneyimler.com

web sitesi üzerinden yepyeni

bir kampanya serisine imza atıyor. Castrol Türkiye’nin
sürekli olarak güncelleyeceği ve yeni etkinliklerini duyuracağı www.gucludeneyimler.com web sitesi üzerinden
start alan kampanyanın ilk ayağında, en büyük hayalini
paylaşan ve jüri tarafından seçilecek 2 talihli maceracı, Castrol EDGE destekli Audi Sport Takımı’yla 14-15
Haziran tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek 24 saat
Le Mans yarışı heyecanına yerinde ortak olacak.
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LEGENDS VİTESSE “REMBRANDT BUGATTİ”
OTOMOBİLLERİNİN HEPSİ SATILDI

tesis, showroom ve mekanik atölyeler, kaporta,
boya atölyeleri, yedek parça depoları, aksesuar
satış, VDF (Volkswagen Doğuş Finans), misafir
kafeteryası ile idari ve sosyal birimleriyle her anlamda müşteri beklentilerine mükemmel cevap
verecek şekilde tasarlandı. Toplam 18 bin m²
kapalı, 3500m² açık alan üzerine kurulan tesiste,
aynı anda 70 olmak üzere, günde 170 araca
hizmet verme kapasitesine sahip 15 bin m²’lik
servis alanı bulunuyor.

Minik Kartallar
Şampiyonluğa Uçtu
Volkswagen AG’nin 1999 yılından bu yana iki yılda bir olarak uluslararası
düzeyde düzenlediği ve Türkiye’nin de 2007 yılında dahil olduğu
Volkswagen Junior Masters finallerinde mücadele edecek BJK U13
takımı şampiyonluğu istiyor. BJK U13 takımı, Volkswagen Binek Araç’ın
geçtiğimiz yıl 23 Nisan’da, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve
İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un minik takımları arasında düzenlediği
turnuvada şampiyon olmuş finallere gitme hakkını elde etmişti. 22
ülkeden 10-12 yaş arasında 300 sporcunun katılımıyla 7-12 Mayıs
tarihleri arasında Roma’da düzenlenecek turnuvanın final karşılaşması,
Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Türkiye bir kez şampiyon oldu.
2007 yılından bu yana Türkiye’nin de dahil olduğu turnuvada, 2007 yılında
Avusturya’da düzenlenen finallerde, Türkiye’yi temsil eden Fenerbahçe
U13 takımı şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

Haziran 2014
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Yeni Renault Clio R.S. 200 EDC:
Tutku, Tasarım ve Sportiflik bir
arada..

+

Y

eni Clio R.S. 200 EDC, duygu odaklı, yüksek
performans ile F1’e göz kırpan, yalın, duygusal
ve sıcak bir tasarım sunuyor. Renault Sport
Technologies’nin en yenisi, sportif tarzının

11

özgünlüğü ile dikkat çekiyor: özel tamponlar

ve eşikler, çift egzoz çıkışı, cömert boyutlu jantlar… Coupé
profilli beş kapılı gövde çok yönlülük anlamında açık bir
üstünlük sunarken, Renault Sport’un sportif kodları güç ve
sadelik ile kendini gösteriyor. Clio R.S., Renault’nun Formula
1’deki başarılarına gönderme yapan ayrıntılara sahip:
aerodinamiği arttırmak için arka difüzör, ve özel tasarımlı
rüzgarlık.

Yeni Clio R.S’in baskın siyah tonunun şıklığına

kontrast yaratan kırmızı ayrıntılar, iç mekanı farklılaştırıyor.
Kırmızı renk, dikişler ve spor direksiyonun sıfır noktası ile aynı
zamanda havalandırma çerçeveleri ve kapı çıtaları üzerinde de
kullanılmış. Vites kolu topuzu da kırmızı detaylar sunuyor. Koyu
metal renkli vites değişim kumandaları, direksiyon arkasında
sürekli olarak yer alıyor. Renault Sport araçların geleneksel
güçlü noktası olan yan takviyeli koltuklar, Clio R.S.’den
beklenen konforu ve beklenen kusursuz korumayı sağlıyor.1.6
benzinli Turbo motorun 6 vitesli çift kavramalı vites
kutusu ile birleşimi, Yeni Clio R.S. 200 EDC’ye özel. Yeni
Clio R.S., 200 bg güç ve 240 Nm torkun yanında, manuel
veya otomatik olarak seçilebilen vites kutusuna sahip. Motor
ve EDC çift kavramalı otomatik vitesin birlikteliği, Renault
Sport Technologies mühendisleri tarafından gerçekleştirilen
titiz çalışmanın sonucu. Yeni Clio R.S. 200 EDC gündelik keyif
için düşük devirlerden itibaren yüksek bir tork ve kendinden
emin sportif bir kullanım için yüksek hızlarda güç ve hızlanma
sunuyor. 0’dan 100 km/s’e çıkmak için 6,7 saniye, 1000m
durma deparını aşmak için 27,1 saniye ve pistte 230 km/
saatlik maksimum hız: Yeni Renault Clio R.S. 200 EDC şehirli
bir Clio’da uyuyan bir Renault Sport.

• >>Yeni

Clio R.S.

200 EDC ve Megane
R.S. 265, Renault’nun
konfor ve çok yönlülük
konusundaki deneyimine,
aynı zamanda Renault
Sport Technologies’nin
yarış alanında oluşturduğu
uzmanlığına dayanıyor.

• >>Yeni

Clio R.S.

200 EDC, çift kavramalı
EDC vites kutusu ve
Renault Sport tarafından
yeni geliştirilen 1.6 Turbo
200 bg motora sahip.

Yeni Clio R.S. 200 EDC sınıfında eşi olmayan biz dizi yeniliği bir araya getiriyor. « R.S. Drive » seçeneği ile « Normal » kullanımda Yeni
Clio R.S. bir Clio’dan beklenen bütün özelliklere sahip: sessizlik, konfor, kullanım tasarrufu. Dinamik kullanımda, « Sport » veya « Race »
modunda, araç müthiş bir spor araç haline geliyor. R-Link internet bağlantılı entegre navigasyon ve multimedya sistemi, Clio HB’te olduğu
gibi Clio R.S.’in de vazgeçilmezlerinden. R-Sound uygulaması ise R-Link’e farklılık ve eğlence katıyor.
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• >>Yeni

Clio R.S

200 EDC 44.000Euro,
Megane R.S. 2.0T ise
45.000Euro fiyat ile Türkiye’de
Haziran 2014’ten itibaren sipariş
üzerine satışa sunuluyor.

• >>Yeni

Clio R.S.

Dieppe (Normandiya)
fabrikasında ve Megane R.S.
ise Palencia (İspanya)’da
üretiliyor.

R-Link tablet ile bağlantılı bu uygulama hoparlörler yolu ile bir motor karakteri gerçek sesi simüle ediyor. 3’ü Yeni Clio R.S.’e özel 7 ses
bulunuyor: Alpine A110, R8 Gordini ve Nissan GTR gibi.R-Link multimedya dokunmatik ekranda entegre olan R.S. Monitor 2.0 « yerleşik
telemetri » sistemi canlı gösterge ve araç veri edinme fonksiyonlarını kapsıyor. Launch Control fonksiyonu ise deparları maksimum etkin
bir gerçekleştirmeyi sağlıyor. Bu sistem yol üzerindeki duraklı kalkışları tam anlamıyla kumanda edebiliyor.

Haziran 2014
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Yeni Megane R.S. yenilenen tasarımı ile çok daha
dinamik ve çok daha güçlü
Maksimum sürüş keyfi sunmak üzere dizayn edilen,
Megane serisinin en üst modeli Yeni Megane R.S.
Renault markasının yeni tasarım kimliğine kavuştu.

+

Güçlü ve sportif tasarımı ile her zaman sınıfının simgesi
olan Yeni Megane R.S., tamamen değişen ön tamponu,
belirgin Renault logosu ve bu güçlü yapıyı destekleyen
etkileyici çizgiler ile artık çok daha dinamik ve güçlü.
Etkileyici yeni far tasarımı ile desteklenen Yeni Megane
R.S’in çekim gücü Renault’nun Formula 1 başarısına
bir gönderme olan kırmızı F1 kanadı ile tamamlanıyor.
İç tasarımında da sportif detayları ve kırmızı dokunuşları
ile dikkat çeken Yeni Megane R.S., Renault Sport
nakışlı Recaro koltukları ile üst düzeyde seçkinlik ve
ayrıcalık sunuyor.
Yeni Megane R.S. 2.0 T, 1998 cm3 silindir hacmine
sahip, 265 bg motoru ve 360 Nm tork değeri ile gerçek
bir sportif sürüş heyecanı yaşatıyor. Bu güçlü motor,
254 km/maksimum hız değeri ve 6”’de gerçekleştirdiği
0-100 km hızlanması ile performans ve tutkuyu
birleştiriyor.
Yeni Megane R.S. Renault Sport’un bilgi birikiminin
kalbinde yer alan bir dizi teknolojiyi ve sürüş dinamiğini
de yollara taşıyor. Kilitli Diferansiyel, Chassis Cup
ve R.S. Monitör teknolojileri ile sürücüye sadece
şasinin mükemmelliğinden ve motorun yüksek
performansından yararlanmak kalıyor.
3 modlu Elektronik Denge Programı (ESC) ile Yeni
Megane R.S., birden fazla yüze sahip bir otomobile
dönüşüyor. Normal modda, bütün güvenlik sistemleri
aktive ediliyor ve tüketim sınırlı kalıyor. Sport moda ise,
fren amplifikatörü devre dışı kalıyor, ESP ayarları daha
sportif bir sürüşe uyarlanıyor, pedalın tepki hissi daha
hızlı hale geliyor. ESP Off modunda, ESP tamamen
hizmet dışı kalıyor ve o andan itibaren pilotun yeteneğini
tam anlamıyla sergilemesine izin veriyor.
Yeni Megane R.S., sportif sürüş ayrıcalıklarının yanı
sıra günlük sürüş keyfinin vazgeçilmez özelliklerini de
sunuyor.
R-Link multimedya dokunmatik ekranda entegre
olan R.S. Monitor 2.0, canlı gösterge ve araç veri
edinme fonksiyonlarını kapsıyor. Pistin planını bir USB
tuşuyla indirerek, sürücüler tur bazında ilerlemeyi
gözlemleyebilmeleri için otomatik bir kronometreye
erişim sağlayabiliyor. En iyi saha performansları, aracın
pistteki pozisyonu, gücü, devri, direksiyon açısı ve
pedal hareketleri “yeniden oynatabiliyor”.
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Elantra’yı 2 yıl kadar önce 1.6 litre benzinli seçeneğiyle test ettiğimden,
otomobili gerek tasarım gerekse kullanım olarak gayet iyi tanıyorum. Ancak hatırlamakta fayda var: Hyundai tasarımcıları Elantra’yı tasarlarken
kesinlikle çok cesur davranmışlar. Otomobilin her köşesinde ansızın başlayıp biten yaylar, keskin ütü izleri, içiçe geçmiş nervürler var; tasarımcıların
başarısı bence tam da bu noktada: Bu kadar kalabalık ve yoğun çizgilerle
tasarlanmış olmasına karşın kesinlikle abartılı ya da modası çabuk geçecek bir tasarıma sahip değil Elantra. Sivri burnu, yan görünümde birbirine
yakın ve dengeli gövde oranlarıyla uzun yıllar tazeliğini koruyabilecek bir
tasarım bu. Ki Hyundai de, 1.6 litre dizel seçeneği için araç üzerinde belli
belirsiz bir makyajı yeterli bulmuş, sadece farların ve stopların içinde, o
da ancak çok dikkatli gözlerin farkedebileceği incelikte değişiklikler var.
Yollardaki 4. yılında hala güncelliğini koruyor Elantra. Gövde tasarımından
bahsetmişken, bir başka başarıyı da atlamamak gerekiyor: Bu kadar
fazla girinti çıkıntının, çizginin, kıvrımın bulunduğu bir gövde, her türlü
üretim hatasını, parçalar arasındaki uyumsuzluğu ya da montaj kusurlarını
gösterir. Hyundai bu konuda da son yıllardaki yükselişinin hakkını veriyor;
Elantra’nın gövde parçaları birbirleriyle son derece uyumlu ve birleşim
yerlerinde de aralıklar eşit ve düzgün. Aynı başarılı işçilik iç mekanda da
görülüyor. Dönüş yolunda saptığımız bozuk köy yollarında otomobilin
hiç bir yerinden sallantı sesi gelmemesi ve aracın “sıkı” olması, montaj
kalitesini gösteriyor. Bagaj kapağının kapanırken çıkardığı ses bile, çoğu
Alman rakibinden daha tok! Hafif kemikli ve temiz vites yolları ile çok iyi
çalışan debriyaj pedalı sayesinde yüksek sürüş keyfi sunan Elantra ile,
sık sık yön ve hız değiştiren rüzgarın etkisini görmek için 190 km/s’ye
kadar çıktık. Bu hızlarda bile Elantra yere sımsıkı basıyor, hiç bir tedirginlik yok. Sert direksiyon da bu hissi destekliyor. Ancak, sert direksiyon
dediysem hemen endişelenmeyin. Yüksek süratlerde gemi dümeni gibi
ağırlaşan direksiyon, park manevralarında tüy hafifliğinde. Dahası Elantra, sürücüye 3 farklı direksiyon sertlik derecesi sunuyor. Yolun boş bir
kesiminde yaptığımız panik fren denemesinde; Elantra’nın 1 saniyeden
kısa bir sürede 180 km/s’den 130 km/s’ye düştüğünü ve bu esnada da
dengesini başarıyla koruduğunu gördük. Abarttığımı düşünenler olabilir
ama; Hyundai yakında “kompakt sınıfta yol tutuş ve denge” bayrağını Focus’un elinden alırsa şaşırmam! Dizel motorlu otomobilleri seviyorum. Zira yapıları gereği benzinlilere göre daha düşük devir seviyelerinde
çalışıp daha yüksek tork ürettiklerinden; uzun vites oranları kullanılıyor ve
bunun sonucunda da yüksek hızlarda bile motor “bağırmıyor”. 6. viteste

140 km/s ile giderken motor devrinin 3500 d/d’nin altında olması demek;
huzur ve sessizlik demek! Buna ek olarak -uzak doğulu markalarda genel
durum tersidir ama- başarılı lastik gürültüsü yalıtımı da eklenince keyif
daha da artıyor. Üst donanım seçeneğini tercih ettiyseniz, yola çıkmadan
önce direksiyon simidi üzerindeki tuşları ve çoklu-medya sisteminin kontrollerini biraz kurcalayıp neyin nerede olduğunu öğrenmek iyi olacaktır.
Gelelim dizel motora; sıcakken bile tıkırtılarıyla dizel olduğunu hissettiren
motor, başarılı yalıtım sayesinde rölantiden yüksek devirlere kadar hiç bir
aralıkta kabindekileri rahatsız etmiyor. Bu hacimdeki rakipleriyle benzer
karakterdeki 1.6 litrelik makine; 1750 d/d’ye kadar boş, ondan sonra güç
patlaması yaşanıyor. Motorun dizel olduğunu ve asıl üretim amacının ekonomi olduğunu hemen alıyorsunuz; kağıt üzerindeki 128 Hp direksiyonda
hissedilmiyor. Ancak ben kendi adıma bunu eleştiri olarak söylemiyorum.
Zira bir ya da 2 vites küçültüp gaza yüklenildiğinde sonuçlar şaşırtıcı. Araç
pek de istekli hızlanmıyor gibi hissettirmesine karşın, hız göstergesinin
ibresi 1-2 saniye içinde 110’dan 160’a çıkıveriyor. Ve dediğim gibi, benim
için en önemlisi; bunlar olurken motor “bağırmıyor”. Özetlersek; Elantra,
Hyunda için önemli bir oyuncu, ve üreticisinin beklentilerini karşılamakta
da zorlanmıyor. Biraz maceraperest ama kesinlikle şık bir tasarım, olgun
sürüş özellikleri, yüklü donanım, başarılı motor/şanzıman. Eğer sırf “imaj”ı
iyi diye bir otomobil satın aldıysanız, bence Elantra’nın direksiyonuna
asla geçmeyin. İmaj uğruna ne kaçırdığınızı görmek keyfinizi kaçırabilir!
yAZI: gÖKÇER aLP

Haziran 2014

HABER

+

14

ÖTV ZAMMI İKİNCİ EL
OTOMOBİLE OLAN İLGİYİ
ARTIRDI
Ocak ayında gerçekleştirilen ÖTV zammının
tüketicileri ikinci el vasıta alımına yönlendirmesi
sahibindex verilerine de yansıdı. Verilere göre yılın

Audi, dünyanın lazer farlara sahip ilk seri üretim otomobili olan Audi R8

Far modülünde bulunan fosfor dönüştü-

kıyor. 570 HP güç üreten 5.2 litrelik V10

LMX’i geliştirdi. LED farlardan iki kat daha uzağı aydınlatabilen lazer farlar,

rücüler, lazer ışığını 5 bin 500 Kelvin’lik

motoru, 540 Nm torka sahip. Dört te-

görüşü ve menzili artırırken, gelişmiş teknolojisi ile karşıdan gelen araçların

beyaz ışığa çeviriyor. Üretilen ışık, insan

kerden çekiş sistemi quattro ile R8 LMX,

aydınlatmadan rahatsız olmamasını sağlıyor.

gözünün fark edebileceği ancak gözü

0’dan saatte 100 kilometre hıza sadece

yoracak derede olmadığı için, karşıdan

3,4 saniyede ulaşıyor. Kristal Ara Mavisi

gelen araçlar için de güvenliği artırıyor.

rengi, karbon fiber detayları ve arka

Ayrıca farlarda bulunan kameralı sen-

spoyleri dinamik tasarımını pekiştirirken,

sörler de karşıdan gelen araçları fark

özel alaşım 19 inç jantları, parlak siyah

ederek, ışığın miktarını ayarlayabiliyor. R8

egzozu ve karbon fiber seramik diskler

LMX yüksek performansıyla da öne çı-

de R8 LMX’i öne çıkarıyor.

Bundan 6 yıl önce R8’de LED farları, geçen yıl da A8’de Matrix LED farları
seri üretimde ilk kez kullanan otomobil markası olan Audi, aydınlatma teknolojilerinde yine bir devrime daha imza attı. Audi R8 LMX, otomotivde geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan lazer farları kullanan ilk seri üretim otomobil
oldu. LED farlara göre iki kat daha uzağı ve iki kat daha menzili aydınlatabilen lazer farlardan her biri yüksek güçlü 4 lazer diyottan oluşuyor.

+

Mitsubishi Clup Turkey ailesi olarak 2009 Yılında
Türkiye’de ki bütün Mitsubishi severleri tek bir
çatı altında toplamak için kurulan forum sayfamızı
her geçen gün üzerine koyarak geliştirmeye
devam etmekteyiz. 5 Yıllık tecrübemizle konu ne
olursa olsun arkadaşlarımızın bütün sorunlarını,
ihtiyaçlarını ve şikâyetlerini elimizden geldiğince
cevaplama çalışıyoruz.

1. çeyreğinde her 20 saniyede 1, saatte 180 ve
günde 4 bin 323 adet vasıta satıldı veya kiralandı.

Her yıl yapılan yaza merhaba etkinliğini bu

En çok tercih edilen marka ise Renault oldu.

yıl Bolu/Göynük’te bulunan Çubuk Gölü

Ayda 3 milyarı aşkın sayfa görüntülemesi ile

kıyısında yaklaşık 100 kişilik katılımla 40 araç

Türkiye’nin

olarak gerçekleştirdik. Etkinliğimizin amacı her

en

çok

ziyaret

edilen

e-ticaret

sitelerinden sahibinden.com’da, 2014’ün ilk üç

şehirden Mitsubishi severlerle bir araya gelip

ayında satılan veya kiralanan vasıta sayısı, geçen

sağlam olan arkadaşlık ve aile bağlarımızı

yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 artış gösterdi.

daha da güçlendirerek devam etmekti. Başta

Bu dönem içinde sahibinden.com aracılığıyla 389

İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Eskişehir,

bin 105 adet vasıta yeni kullanıcılarıyla buluştu.

Konya ve Kayseri olmak üzere çeşitli illerin

2014 yılının ilk çeyreğinde toplam 1 milyon 691

de katılımıyla bunu başardık. Eşlerimiz ve

bin 988 adet vasıta ilanının girildiği sahibinden.

çocuklarımızı da düşünerek Gurme Gıda›dan

com’da, her 20 saniyede 1, saatte 180 ve günde

mangal organizasyonu rica ettik ve Evrim

4 bin 323 adet vasıta satıldı veya kiralandı.

Bey’in desteğiyle çok güzel bir organizasyonu

Türk halkı en çok Renault marka araç aldı.

geride bırakmış olduk. Her yıl olduğu gibi çeşitli

Sahibindex 2014 ilk üç ayını kapsayan “vasıta”

periyotlarda ve şehirlerde etkinliklerimiz devam

verilerine göre, ilan giriş tarihinden bağımsız olarak

edecektir. Bolu halkına ve özellikle bizi ağırladığı

en çok satılan marka yüzde 8 ile Renault oldu.

için Ahmet Karataş’a teşekkürlerimizi bir borç

Renault’u sırasıyla Volkswagen, Fiat ve Opel takip

biliriz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

etti. Hyundai ise ortalama 8 gün ile en hızlı satışı

Yazı: Sercan Durmaz

gerçekleşen otomobil markası oldu.
Bu çeyrekte de beyaz renkli manuel araçları tercih
ettik. Sahibinden verilerine göre 2014 yılının OcakŞubat-Mart aylarında, 2011, 2012 ve 2010 model,
beyaz renkli, yakıt tipi benzin ve LPG araçlar tercih
edildi. Yüzde 76,2 oranla manuel vites, yüzde
56,9 oranla da Sedan kasa araçlar en çok aranan
özelliklerde ilk sıraya yerleşti. Alıcılar otomobillerini
yüzde 53 oranında sahibinden almayı tercih etti.
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BENTLEY, PLUG-İN HİBRİT
TEKNOLOJİSİNİ LÜKS OTOMOBİL
PAZARINA SUNUYOR…

Bentley, 2017 yılında piyasaya sunulacak

özeliğine de sahip ve böylece herhangi

baştan aşağı yenilenmiş SUV’lara

bir karbon emisyonu olmadan açık yolda

özgü bir versiyon olmaya hazırlanan

daha güçlü performans seçeneğiyle

Bentley’nin ilk plug-in hibrit modelini

şehir içi sürüş imkanı sunuyor. Bentley

ortaya koyan teknolojisi Bentley Hybrid

Hybrid Concept, hibrit teknolojinin lüks

Concept ile güçlü ve çok daha verimli bir

ve performansın zirve noktasını daha

geleceğin hayalini kuruyor. Bentley’nin

da üst düzeye çıkarabileceğini ortaya

hibrit sistemiyle kullanıcılar da geniş

koymak amacıyla Bentley ailesinin amiral

bir yelpazede modern, güçlü ve verimli

gemisi modeli Mulsanne’in üzerine inşa

güç aktarım sistemleri seçeneklerine

ediliyor. Otomobilin far, radyatör kapağı

sahip olacak. Plug-in hibrit sistem,

çerçevesi, fren kaliperleri, ince çizgi

Bentley’nin dünyaca ünlü göz alıcı lüksü,

detayları ve marka işaretlerindeki bakır

zamanın ötesinde tasarım ve sektör lideri

detaylar da dahil olmak üzere elektrik

sadeliğinden herhangi bir taviz vermeden

aksamını vurgulamak amacıyla hem dış

hem gücü yüzde 25 oranında artırıyor

tasarımda hem de iç mekanda bakır

hem de karbondioksit emisyonunu

kullanıldı. Mulliner Driving Specification

yüzde 70 oranında düşürüyor. Bentley

elmas biçimindeki iç aksamda yer alan

hibrit modeller ayrıca, yalnızca elektrik

bakır çapraz dikişler de son dokunuşlara

kullanarak en az 50 kilometre gidebilme

ayrı bir güzellik katıyor.
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Audi’den lazer farlara sahip
ilk seri üretim otomobili: R8 LMX

15

Haziran 2014

KAMPANYA!

AUTOMOBILE MAGAZINE

AUTOMOBILE MAGAZINE

+

Renault ve Dacia’da
Avantajlı Yaz Servis
Kampanyası

SCANIA KUR DESTEĞİ
KAMPANYASI’NDA EURO, DEĞERİNİN
10 KURUŞ ALTINDA
Scania, Finansman, Takas ve Kur Desteği
kampanyası ile R400 LA Highline Kabin
çekicilerinde kısa bir süre ve stoklarla
sınırlı olmak üzere kaçırılmayacak bir
araç alım fırsatı sunuyor. Scania Yetkili
Satıcıları, R400 LA Highline Kabin
çekici alımlarında faturanın düzenlendiği
tarihteki

döviz

satış

kurundan

+

10

kuruşluk bir indirim yapılarak avantajlı
fiyatı müşterilerine yansıtıyor. Finansman
kampanyası

kapsamında,

Scania

Tüketici Finansmanı’nda Türk Lirası ve
Euro’da düşük faizlerle vadelendirme
imkanları da bulunuyor. Ayrıca, aracını
yenilemek isteyenler için takas desteği
de sağlanıyor.

SUZUKI S-CROSS MODELİNDE
“BUGÜN AL, 2013 FİYATLARIYLA ÖDE!”
DÖNEMİ BAŞLIYOR
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Suzuki, daha fazla özgürlük ve tarz arayan her yaştan otomobil
tutkunları için sunduğu Crossover segmentindeki otomobili
S-Cross’un benzinli otomatik modelini 5.250 TL indirim ile 62.875
TL’den, dizel modelini ise 5.750 TL indirim ile 61.980 TL’den başlayan
fiyatlarla sunuyor. 2013 model benzinli ve dizel modelleri için geçerli
olacak bu kampanya ile S-Cross modeline geçen yıl Kasım ayında
tavsiye edilen perakende fiyatlarından sahip olma şansı sunuluyor.
Renault, 2 Haziran – 12 Temmuz 2014 tarihleri arasında

Kampanya

Renault ve Dacia araçları kapsayan “Yaz Servis

sahiplerine, Renault Yetkili Servislerinde Renault Fix

Kampanyası” düzenliyor. Renault ve Dacia araç sahipleri

Servis Paketleri ve Elf motor yağlarında %20 indirim

Yetkili Servislerde %20 indirim fırsatı olmak üzere birçok

avantajı bulunuyor. Ayrıca müşteriler Paraf kredi kartı

avantaj ile yazı karşılıyor. Bu kampanya ile müşterilere,

ve Maximum kart ile ödemelerini 3 ay erteleme ve 6

yaza girerken araçlarının bakım onarımlarını yaptırmaları

taksitle yapabiliyor. Indirim fırsatının yanısıra kampanya

ve güvenle tatile çıkabilmeleri için önemli bir fırsat

kapsamında 4 adet Goodyear veya Dunlop markalı lastik

sunuluyor.

alana “bisiklet” hediye ediliyor.

kapsamında

Renault

ve

Dacia

araç

Toyota’nın

şehir

için

kullanımda

fonksiyonelliği ile ideal Yaris modelinde
haziran ayına özel 3 bin 70 TL’ye varan ve
ailelerin öncelikli tercihi Verso modelinde 3
bin 50 TL’ye varan indirimler sunuluyor. Verso
sahibi olmak için çok daha uygun ödeme
seçeneklerini isteyenler için ise indirimin
yerine 28 bin TL’lik kredi 48 ay 0,66 faiz ile

SEAT’te Leon modellerine özel fırsatlar devam ediyor

automobilemagazine.com.tr

HAYALİNİZDEKİ TOYOTA’YA SAHİP OLMAK İÇİN
HAZİRAN KAMPANYASINDA ÇOK NEDEN VAR

Toyota Finans uygulamaları ile müşterilere
buluşuyor. Toyota Finans Sistemi’nin çok
cazip avantajlarıyla Toyota’larına hemen

SEAT’ın en ilgi gören model ailelerinden

sportif karakterli Leon FR, avantajlı

kavuşanlar, ödemelerine istedikleri takdirde

Leon için avantajlı fiyat imkânına

fiyat imkânıyla dikkat çekiyor. Leon

2015 yılının Ocak ayında başlayabiliyorlar.

devam ediyor. 15 Haziran’a kadar

FR, düşük CO2 emisyon değeri ve

Toyota Plazalarda markası ne olursa

sürecek kampanyada Leon FR

düşük yakıt tüketimiyle mükemmel

olsun eski araçlarını elden çıkarıp yeni

modellerde 5 bin TL’ye varan tavsiye

verimlilik sağlarken, heyecan verici

bir Toyota almak isteyenler için “takas”

edilen indirim olanağı sunuluyor.

bir sürüş keyfi, çarpıcı bir tasarım ve

imkanı da sunuluyor. Haziran kampanyası

Kampanyada ayrıca, Leon FR

yüksek kullanışlılık düzeyi de sunuyor.

kapsamında yeni bir Toyota sahibi olmanız

Plus paketi de 1.500 TL indirimle

Kampanya kapsamında, 140 hp güç

için, mayıs ayında sunulmaya başlanan

alınabiliyor. SEAT’in, Leon modellerine

üreten ve 1.4 litrelik TSI motora sahip

fırsatlar haziran ayında da devam ederken,

özel avantajlı fiyat uygulaması 15

2014 model yılı Leon FR modeli, tavsiye

dünyada en çok satılan otomobil olan

Haziran’a kadar devam ediyor. Güçlü

edilen 5 bin TL indirim fırsatıyla, 58

Corolla 49 bin 950 TL’den, Auris ise 48 bin

motoruyla sınıfının üstünde bir kalite ve

bin 500 TL tavsiye edilen kampanyalı

950 TL’den başlayan özel fiyatlar ile satışa

teknolojiyi kompakt segmente taşıyan

anahtar teslim fiyatla sunuluyor.

sunuluyor.
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8 silindirli 560 HP güç üreten turbo motoruyla da kategorisinin en yüksek performans değerleri ile benzersiz bir yakıt verimliliği sunuyor.
468 BİN EURO LİSTE SATIŞ FİYATI.

Ferrari’nin yeni modeli California T, Tofaş’ın
çatı kuruluşu Fer Mas tarafından Türkiye’de
otomobilseverlerin beğenisine sunuldu. Fer Mas
Şirket Müdürü Ferhat Albayrak’ın ev sahipliğinde
Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen California
T’nin tanıtımına Ferrari Doğu Avrupa Pazarlama
Müdürü Charles Antoine Geneste de katıldı.
Ferrari California T’nin Rahmi Koç Müzesi’nde
gerçekleştirilen basın tanıtımında konuşan Fer Mas
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Şirket Müdürü Albayrak, Ferrari’nin yeni bir modelini
daha Türkiye pazarı ile buluşturdukları için son
derece mutlu olduklarını belirterek, şunları ifade etti:
“Ferrari son iki yıldır ‘Dünyanın En Güçlü Markası’
seçiliyor, Bu uzun yıllardır markaya ve ürünlere
yapılan ciddi yatırımın bir sonucu. Diğer taraftan
Ferrari geçtiğimiz yıl markasının ayrıcalıklı konumunu
korumak adına üretim hacmini sınırlama stratejisini
hayata geçirdi. Her ne kadar satış adetleri düşse de,
ciro ve karlılıktaki artış bu stratejinin doğruluğunu
ve markanın değerini ortaya koyuyor. California T
modeli de, geçmişi 1950’li yıllardaki Ferrari 250
GT’ye kadar uzanan, performansı, Ferrari ruhu
ve elbette tasarımıyla Ferrari tarihinin yapıtaşı
niteliğindeki modellerden biri.”
California T’nin uzun yıllar sonra yeniden turbo
motor kullanmaya başlandığı ilk model olarak
ayrıcalıklı olduğunun altını çizen Albayrak, “Ferrari
tarihinde daha önce sadece 3 modelde turbo motor
kullanılmış durumda. Her süper modelden sonra
daha iyisini tasarlayabilmek elbette ki kolay değil.
Ancak Ferrari bu alana çok büyük yatırım yaprak
kendini sürekli geliştiriyor. Araç iç mekan tasarımı,
kullanılan malzemeler ve açılır-kapanır tavanıyla
seçkin bir sürüş konforu sağlarken, 8 silindirli 560
HP güç üreten turbo motoruyla da kategorisinin en
yüksek performans değerleri ile benzersiz bir yakıt
verimliliği sunuyor. 468 bin avroluk liste fiyatıyla
pazara sunmaya hazırlandığımız California T’nin
Türkiye’deki satışlarımıza ciddi katkı sağlayacağı
inancındayız” diye konuştu.

automobilemagazine.com.tr
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Ferhat Albayrak, 2013 yılında Türkiye’de 23 adet
Ferrari satışı gerçekleştirdiklerini dile getirerek,
hedeflerini Ferrari’nin stratejisiyle paralel belirlediklerini
kaydetti. Albayrak, Ferrari’nin satışlarını 7 bin adetle
sınırladığı bir dünya pazarında, Fer Mas’ın da Türkiye
gibi vergi oranlarının yüksek olduğu bir pazarda
satışlarını aynı seviyelerde tutmayı ve pazardaki
mevcut varlığını sürdürmeyi planladıklarını belirterek,
hedeflerinin 2014 yılını 2013 yılna paralel olarak 20
veya üzerinde bir satış performansıyla tamamlamak
olduğunu bildirdi. Bu yılın ilk 4 ayında müşterilere
5 adet araç teslim ettiklerini bu ay da 3 teslimat
yapmayı planladıklarını vurgulayan Albayrak, ilk 6 ay
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sonunda 10 araca ulaşabileceklerini kaydetti.
Ferrari Doğu Avrupa Pazarlama Müdürü Geneste ise
Fer Mas’ın Ferrari’nin ruhunu İstanbul’da en iyi şekilde
yansıttığını belirtti. Geneste, Ferrari California T’nin
birçok yeni teknolojik özelliğe sahip olduğunu ifade
etti.
Ferrari’nin yeni modeli 468 bin avrodan başlayan
fiyatlarla satılacak; Ferrari’nin temmuz ayında
Türkiye’de teslimatına başlanacak olan yeni modeli
California T, V8 turbo motora sahip. Yüzde 15
oranında yakıt tasarrufu sağlayan araç, yüzde 49’a
varan tork artışına sahip. Araç, 0’dan 100 kilometre
hızlanmasını 3,6 saniye’de gerçekleştiriyor. Aracın iç
mekanı, bagaj bölmesiyle arka koltuklar arasındaki
açıklık sayesinde, araç sahiplerinin tavan kapalı halde
iken dahi bagaj kapasitesinden en verimli şekilde
faydalanabilme imkanı sunuyor.
California T’de maksimum viraj hızlanmasını elde
edebilmek amacıyla en son nesil F1-Trac çekiş
kontrol sistemi kullanılıyor. Ferrari California T’nin
karbon-seramik fren sistemi de, yeni kompozit disk
ve balatalar ile yüksek performans sağlıyor. Frenler,
sadece 34 metrelik 100-0 km/s frenleme mesafesi
sağlamak için, yüksek performanslı ABS’yi kontrol
eden ESP 8.0 ile entegre çalışıyor.

automobilemagazine.com.tr
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İlk yardım trafikte de
can kurtarıyor

+
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Sağlık hizmetlerini ihtiyaç sahiplerine taşımaya
devam eden Acıbadem Mobil Sağlık, Mayıs ayının
ilk haftası kutlanan Trafik ve İlk Yardım Haftası
dolayısıyla trafik kazalarında ilk yardım bilgisinin
önemini vurguluyor.Herhangi bir kazada ya da

Skoda’dan İlk Dört Ayda Pazar Payı Atağı

yaşamı tehlikeye düşüren diğer acil durumlarda,
sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar,
ilaçsız

olarak

yapılan

ilk

yardım

uygulaması

Çek üreticinin model atağına paralel olarak Türkiye’de de biribiri ardına yeniliklerini

hayatın kurtarılmasını ya da durumun daha kötüye

piyasaya sunan Skoda, bu sayede otomotiv pazarında yaşanan ve yüzde 20’leri aşan

gitmesini önlüyor. Türkiye İstatistik Enstitüsü’nün

düşüşe rağmen pazar payını artırmayı sürdürüyor. Nisan ayındaki satışlarıyla pazar payını

verilerine göre 2012 yılında 100 bin taşıta düşen

% 2.12’ye çıkarmayı başaran Skoda, ilk dört ayın toplamında da % 2.08’lik paya ulaştı.

hayatını kaybeden kişi sayısı 22, yaralı sayısı ise

2014 yılındaki kur, ÖTV artışı ve kredi sınırlaması ile birlikte Türkiye otomotiv pazarında

1574. 2003’ten 2012 yılına kadar trafik kazalarında

düşüşler yaşanırken, Skoda, yıl sonu için hedeflediği yüzde 2.5’lik pazar payına ulaşma

yüzbin nüfusa düşen ortalama yaralı sayısı her

yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yılın ilk dört ayında pazar payını yüzde % 2.08’e

yıl bir öncekine oranla artmış. Türkiye İstatistik

yükselten Skoda, bu dönemde 2 bin 744 adetlik satışa ulaştı. Skoda’nın, 2013 yılının

Enstitüsü’nün bu verileri ilk yardımın ne kadar

aynı dönemindeki pazar payı ise % 1.72 olmuştu. Skoda, Nisan ayında ise geçen yılın

önemli olduğunu ortaya koyuyor. Entegre sağlık

aynı döneminde % 1.92 olan payını % 2.12’ye kadar yükselterek, ilerlemesini sürdürdü.

hizmetlerinin uzman ismi Acıbadem Mobil Sağlık bir

Nisan ayında Skoda satışları 907 adet olarak gerçekleşti. Octavia’nın ağırlığı sürüyor..

kaza anında, sağlık kuruluşlarına, itfaiye ve güvenlik

Skoda’nın bu yılın ilk dört ayıda gerçekleştirdiği satışlarda, 2014 model yılı yenilikleriyle

güçlerine haber verildikten sonra vakit kaybetmeden

çekiciliği artan yeni Octavia’nın ağırlığı hissediliyor. 2014 model yılıyla birlikte 1.2 lt

kazazedenin

105 HP’lik TSI benzinli motor ve DSG otomatik şanzıman şeçeneğine kavuşan, aynı

yardım yapılmasının gerekliliğini hatırlatıyor. İlk

zamanda daha kapsamlı Optimal donanım paketiyle de sunulmaya başlanan Octavia,

yardım sertifikası olmayan kişilerin ilk yardımda

bu yılın Ocak-Nisan döneminde Skoda satışlarının yüzde 39.6’sına ulaştı.

bulunmasının son derece tehlikeli olabileceğini de

durumunun

değerlendirilip
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BMW M3 ve M4, Michelin lastikleri ile gücüne güç katıyor

ilk

unutmamak gerekir. Kazazedeye daha çok zarar
veren, kalıcı hasarlara, hatta ölümlere yol açabilen
bilgisiz müdahalelerden kaçınmak gerekir. Bu
nedenle yaralının yaşamını sürdürmesine yardımcı
olacak ve durumunun kötüleşmesini engelleyecek

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, otomotiv devi

güçlendirilmiş doku, çift bileşen teknolojisi ve Değişken Temas Alanı

BMW’nin M serisi araçlarına sunduğu orijinal ekipman desteğini BMW

2.0 teknolojileri sayesinde üstün sürüş keyfi sunuyor. 2014 yılında

M3 ve BMW M4 araçlarıyla sürdürüyor. Pilot Super Sport lastikleri

üretilecek BMW M3 ve M4’lerin tamamında orijinal ekipman olarak

ile sürücülerine keskin direksiyon tepkisi ve sportif kullanım yeteneği

kullanılacak Michelin Pilot Super Sport lastikleri, M5 ve M6 modellerinin

sunan Michelin, Total Performance startejisiyle sürücüye birinci sınıf bir

de yüzde 60’ında yerini alacak. Yarış lastikleri için geliştirilmiş olan

yarış lastiğinin sunduğu bütün özellikleri daha uzun kilometre ömrü ve

çift bileşen teknolojisinde sırtın sol ve sağ kısımlarında farklı kauçuk

güvenlik özellikleriyle birlikte sağlıyor. Alman otomotiv devi BMW’nin

bileşenleri kullanılır. Dış kısımda kullanılan elastomer sert virajlarda üstün

yeni nesil M3 ve M4 araçları MICHELIN Pilot Super Sport lastikleriyle

bir direnç sağlarken iç kısımdaki farklı elastomer, lastiğin ıslak zeminde

donatılıyor. Michelin ve BMW M GmbH mühendisleri tarafından

su yüzeyini yarıp geçmesi ve yoldaki en küçük bozuklukta bile yola

19 ayda geliştirilen Pilot Super Sport lastikleri, sürücülere aramidle

tutunmasını sağlayan özel bir sırt tasarımıyla birleşir.

ilk yardım müdahalesinde bulunabilmek için ilk
İlk yardım sırasında soluk yolunun açılması,

Taşıtlarda Enerji Verimliliği, çevreyi de insanı
da koruyor

solunumun düzeltilmesi ve dolaşımın etkinliğinin

Taşıtlarda Enerji Verimliliği projesini başlatan İş Dünyası ve

sağlanmasına dikkat edilmelidir. Ambulans kaza

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, küçük önlemlerle sağlanacak büyük

yerine ulaşana kadar yapılabilecek ilk yardım

tasarruflar konusunda bilgi vermek amacıyla konunun uzmanlarını

müdahalesi sonrasında hasta ambulansa sevk

bir araya getirdi. Brisa, Coca Cola, HED Akademi, Shell& Turcas,

edilmelidir.

Tofaş ve Vodafone’dan katılımcılar iş dünyasının temsilcileriyle farklı

yardım sertifikası almak son derece önem taşıyor.

Toyota Türkiye’nin Yeni Pazarlama Direktörü: Murat Akdağ

yöntemlerle yakıt tüketiminin nasıl azaltılabileceği konusunda önemli
bilgileri paylaştılar. Açılış konuşmasını yapan SKD Genel Sekreteri
Konca Çalkıvık, Türkiye’de otomotiv sektörünün önemine dikkat

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de Pazarlama Direktörlüğü görevine Murat Akdağ getirildi. 1972 yılında İstanbul’da doğan Murat
Akdağ, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. İş yaşamına 1995 yılında
Gillette’de başlayan ve 2006 yılına kadar Türkiye ve Balkanlar’da satış ve pazarlama departmanlarında farklı görevler alan Akdağ, sonrasında
Procter&Gamble’da Orta Asya ve Kafkaslar bölgesinde birçok markanın yönetiminde görev aldı. Türkiye’ye CarrefourSA’nın Pazarlamadan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak döndü ve 2010-2013 yılları arasında da Migros’ta İletişim ve Tasarım Departmanını yöneterek çalışma
hayatına devam etti. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de Pazarlama Direktörü ünvanıyla 1 Mart 2014 tarihinden itibaren göreve başlayan
Murat Akdağ ileri seviyede Fransızca, İngilizce ve Romence biliyor.

automobilemagazine.com.tr
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Motoru ısıtmak için beklemeyin. Aracınızı ilk 5 dk düşük devirde kullanmanız yeterlidir.
En çok yakıt tüketimi hızlanma ile oluyor. Ani hızlanmalardan kaçın.Sabit hızla gitmek
performansı artırır, sabit hızla gidin. Maksimum hız limitinizi yüzde 10 düşürün. Filolarda
maksimum hız limitinin operasyona uygun olarak belirlenmesi gerekiyor. Sürücülere
bırakılmamalı, araç takip sistemi ile kontrol altında tutulmalı. Gereksiz yükten kaçının. Rölantide
beklemeyin. Yeni teknoloji araçlarda start/stop kullanılıyor. 60km/saat hız üstüne çıktığınızda
klima kullanın. Yokuş aşağı giderken aracı boşa almayın, gaza basmamanız yeterli olur.
Pencerelerinizi kapatın. Trafik akışına uyun. Gezilerinizi birleştirin. Lastik basıncınızı kontrol edin.
Kaliteli yakıt ve yağ kullanın. Aç ve yorgun araç kullanmayın.

çekti. “Otomotiv, ihracat rakamları ve istihdam oranı açısından
Türkiye’nin en büyük sektörlerinin başında geliyor. KPMG’nin 2013
yılında ODD, OYDER, OSD, TAYSAD üyesi yaklaşık 200 yöneticiyle
yaptığı araştırmaya göre, gelecek beş yılda sektörün yaklaşık yüzde
50 büyüyeceği öngörülüyor” diyen Çalkıvik, yapılacak tasarruflarun
karbon salımı azaltımına önemli katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Haziran 2014

HABER

YİĞİT AKÜ GENEL MÜDÜRÜ ERİNÇ ÇETİN MİSER OLDU

+

24

+

Opel Meriva, Segmentinde
Almanya’da Bir Numara
Yeni 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel

Türkiye’den dünyaya 1,10 milyar avro ihracat
Dünyanın önde gelen teknoloji ve hizmet sağlayıcısı Bosch, düzenlediği basın
toplantısında, 2013 yılı değerlendirmesinin yanı sıra, Bosch teknolojilerinin
gelecekte tüketicilerin hayatlarına getireceği kolaylık ve konforu da gözler önüne
serdi. Otomotiv, dayanıklı tüketim malları, sanayi teknolojileri, enerji ve bina
teknolojileri olmak üzere dört ana sektörde faaliyet gösteren Bosch, bu iş kollarıyla
hayatın her alanına dokunuyor.
Bosch’un Global cirosu 46.1 milyar avro’ya yükseldi.

motor ile otomobil severlerin dikkati
çeken Opel Meriva Almanya’da

’Sınıfının En Sessiz ve En Kuvvetli’’ dizel
motoru 1.6 Astra HB, Sedan ve Sports
Tourer modellerinde satışa sunuldu.

segmentinde birinci oldu. Opel’in
başarılı minivanı tasarımı, esnekliği
ve ergonomisi ile her yaştan
tüketicinin ilgisini çekiyor. Uluslararası

Kompakt segmentinin en çok tercih edilen otomobillerinden

Tasarım Ödüllü ve Alman Sırt Sağlığı

Astra, iki farklı beygir ve farklı birçok ihtiyaca cevap veren

Enstitüsünden onay alan ilk ve tek

donanım seçeneklerine sahip. 1.6 litrelik 136 beygir

otomobili Opel Meriva oldu. Esneklik

gücündeki dizel motor Opel Astra HB modelinde Sport ve

ve fonksiyonellik özellikleri ile minivan

Cosmo donanım seçenekleriyle, Sports Tourer modelinde

segmentine yeni standartlar getiren

“Yaşam için teknoloji” sloganıyla yola çıkan Bosch Grubu, 2013 yılında global
satışlarını yüzde 3.1 artırarak cirosunu 46.1 milyar avro’ya yükseltti. 2013 yılı
cirosunun yüzde 10’unu, yani yaklaşık 4.5 milyar avro’sunu AR-GE’ye ayıran
Bosch Grubu, günde 20, haftada 95 ve yılda 5 bin adet patent başvurusunda
bulunarak, 42 bin 800 kişilik AR-GE kadrosuyla teknolojiye liderlik ediyor.

sadece Sport donanımıyla, Sedan modelinde Edition,

Opel Meriva her yaş grubundan

Business, Sport ve Cosmo donanım seçenekleriyle satışa

tüketicilerin ilgisini çekiyor. Almanya’da

sunuldu. Fiyat Detayları ise şu şekilde; Astra HB 1.6 litre

yakın takipteki rakiplerini geride

136 beygir gücündeki dizel fiyatları 71 bin ile 77 bin TL

bırakarak segment lideri oldu. Özellikle

arasında değişen Sport ve Cosmo donanımıyla satılıyor.

çocuklu ailelerin ihtiyaçlarına cevap

Bosch, 2013’te Türkiye’ye 155 milyon avro yatırım yaptı.

Yeni Astra Sports Tourer modelinin tek donanım seçeneği

veren Meriva, Alman Sırt Sağlığı

Sport 81 bin TL. Sedan gövde tipinde ise Edition, Business

Enstitüsü tarafından onay alarak

Bu yıl cirosunda yüzde 11 oranında artış bekleyen Bosch’un 2013 cirosu 1,53
milyar avro oldu. 2013 yılında gerçekleştirdiği yatırımları 155 milyon avro’yu bulan
Bosch Türkiye’nin 8.200’ün üzerinde çalışanı bulunuyor. 2013 ihracat rakamı
1,10 milyar olan Bosch, ihracatta bu yıl yüzde 11 oranında artış öngörüyor.

, Sport ve Cosmo olmak üzere dört gövde tipi mevcut ve

föyüne dahil etmeyi planlıyor. Supsan Genel

fiyatları 70 bin ile 82 bin TL aralığında.. Astra HB, yeni nesil

Müdürü Salih Alson, “Türkiye’de satışı ger-

dizel motoru ile liderlik ünvanını korumayı hedefliyor. Türkiye

çekleşen 1 milyon 900 bin adet turbo motorlu

pazarında yılsonuna kadar 7 bin adetlik satış hedefleniyor.

Türkiye’ye 135 Milyon avro yatırım daha, Türkiye’de ilk Bosch Fabrikası’nın
hizmete girmesinden bu yana 42 yıl geçtiğini belirten Bosch Türkiye
Temsilcisi Steven Young “2014 yılında, şu ana kadar yaptığımız 2

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik “ Zafira

milyar Avro’luk yatırımın üzerine 135 milyon avro daha ilave edeceğiz.
Bu yıl yatırımlarımızın aslan payı Bursa’daki otomotiv fabrikalarımıza ait.
Gerçekleştirdiğimiz tüm yatırımlar sonucunda Türkiye, Bosch’un en önemli üretim
merkezlerinden biri haline geldi” dedi.

yayılmaya devam ediyor. Yeni ürün ve motor-şanzımanlara

binek ve hafif ticari araç bulunuyor. Bu araçların
350 bin adedinde bulunan turbo motorlar yeni-

Tourer ve Meriva modellerinde sunulan yeni nesil 1.6

lenme sürecine girmiş durumda. Supsan olarak

litre dizel motorumuz, Astra ile Opel’in tüm ürün gamına

biz de bu 350 bin adetlik pazarın yüzde 15’lik
kısmına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Turbo,

sahip modellerimizi pazara sunmaya devam edeceğiz.

Türkiye pazarından sonra Almanya ve Fransa’ya

2016 yılına kadar 4,5 milyar Euro tutarındaki yatırım ile 13
yeni motoru pazara sunarak motor portföyümüzün %80’ini

da ihraç edilecek.Turbo üretim fikrinin Türkiye

Supap üreticisi Supsan,
çevre dostu turbo pazarına
giriyor..!

Türkiye’nin yıllık ihracatının yüzde 1’i Bosch’tan, Bosch’un Türkiye’den 5 kıtaya
ihracat yaptığını belirten Steven Young “Türkiye’de bulunan 8 fabrikamızdan
5 kıtada, 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ülkemizin yıllık
ihracatının yüzde 1’i Bosch’tan geliyor” şeklinde konuştu.

yenilemiş olacağız. Yeni ürün ve Yeni nesil dizel motorlarımız,

Bosch üretimde rekorlara koşuyor. Young sözlerine “Bosch olarak ciromuzun
yüzde 60’ı otomotivden geliyor. Dünyada 30’dan fazla araç markası Bursa
Fabrikalarımızda ürettiğimiz dizel ve benzinli enjeksiyon sistemlerini kullanıyor.
Dünyada üretilen her beş dizel motorlu araçtan birinin enjektörünü Bursa’da
üretiyoruz” dedi. Geleceğin ısı ve soğutma teknolojisi olan ısı pompaları da dahil
24 cihaz ailesi için, 800’den fazla tipte üretim yapılan Bosch Termoteknik Manisa
Fabrikası, 2013 yılında 600 bin kombi üretti. Sanayi teknolojileri alanında faaliyet
gösteren Bosch Rexroth ise 2014 yılında 1 milyon adet hidrolik pompa üretmeyi
hedefliyor.

güçlü motoru olması. Bizim için lokomotif misyona sahip

10 milyon adet yıllık supap üretim kapasitesiy-

olacak motorumuzu, Opel’in en çok satan modeli ünvanına

le Türkiye pazarının önemli bölümünü elinden

sahip Astra’da sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Düşük

bulunduran Borusan Holding şirketlerinden

yakıt tüketimini ve çevre dostu olma özelliğini sessizliğiyle

Supsan, yeni nesil araçlar için turbo üretimine

birleştiren motorumuz ile 2014’te daha iddialıyız. Türkiye

başlıyor. 30 bin adetlik üretim kapasitesi ile ilk

pazarında yeni dizel motora sahip Astra modelimiz ile

etapta binek ve hafif ticari araçlar için üretim

bu yıl içerisindeki satış çıtamızı yükseltmeyi amaçlıyoruz.

gerçekleştirecek olan Supsan, 5 yıl içerisinde

Bugünkünden farklı olumsuz bir gelişme olmadığı sürece yıl

kapasitesini 50 bin adede çıkararak, bu kez

sonunda 700 bin dolaylarında bir pazarın olacağını ifade etti.

traktör, kamyon ve ağır vasıta araçlarını da port-
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Opel tarafından geliştirilmiş tümüyle yeni bir nesle atılan
adımları simgeliyor. Yeni nesil motorumuzun en dikkat çeken
karakteristiği Opel ürün gamımızın en sessiz ve sınıfının en

pazarında bu ürüne olan ihtiyaç dolayısıyla ortaya çıktığını belirten Salih Alson, özellikle son
yıllarda binek ve hafif ticari araçların neredeyse tamamının turbo motorlu üretildiğine dikkat
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Türkiye’de sektörünün öncü firmalarından olan Yiğit Akü A.Ş. Yönetim Kurulu’nun aldığı
kararla genel müdürlüğü görevine yeni bir atama yapıldı. Uluslararası marka değerlendirme
şirketi Brand Finance’ın hazırladığı “Türkiye’nin En Değerli Markaları” listesinde ilk 100’ de
bulunan Yiğit Akü A.Ş.’nin yeni Genel Müdürü Erinç Çetin MİSER oldu. 1994 yılında Gazi
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Miser,
profesyonel kariyerine proje ve tasarım mühendisi olarak başladı. 2001 senesinde Yiğit
Akü A.Ş’de araştırma ve geliştirme departmanında AR-Ge mühendisi olarak çalışmaya
başladı. 2003 senesinde Yiğit Akü Ar-Ge ve Mühendislik Departman Müdürlüğü’ne
atanan Miser; 2011 yılından beri firmanın yatırım, planlama, lojistik, kalite, metod
mühendisliği, üretim-bakım departmanlarından sorumlu teknik genel müdür yardımcısı
olarak görev yaptı. 2014 yılı itibari ile Yiğit Akü A.Ş.’nin genel müdürlüğü görevini üstlenen
Miser, evli ve 1 çocuk babasıdır.
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AGR kalite işaretini taşıyan ilk ve tek
otomobil oldu. Sınıfının en sessiz ve
en kuvvetli dizel motoru, 100 km’de
sadece 4,4 litre düşük yakıt tüketimi,
akıllı IntelliLink bilgi eğlence sistemi,
FlexDoors kapıları, FlexSpace oturma
düzeni, FlexFix bisiklet taşıyıcı sistemi,
Gelişmiş Halojen AFL (Gelişmiş Aktif
Ön Aydınlatma), LED gündüz farları,
Park Asistan Sistemi,1.500 litrelik
bagaj hacmi ve birçok farklı saklama
gözü ile Opel Meriva otomobil
severlerin gözünde her zamankinden
daha çekici hale geliyor.

çekti. Pazara bakıldığında küçük çaplı üretimlerin dışında talebi karşılayacak boyutta bir üretimin yapılmadığına dikkat çeken Salih Alson,
“Ağırlıklı olarak ithal edilen turbo garanti, iade ve
satış sonrası hizmetlerde sorunlar yaşanmasına
neden olabiliyor. Bizim de ana çıkış noktamız
bu oldu. Bir yıldır sürdürdüğümüz araştırmalar
neticesinde Supsan üretim portföyüne turbo
ürününü eklemeyi uygun gördük” dedi.

Haziran 2014
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SSANGYONG’DAN KOŞULSUZ GERİ ALIM ATAĞI
Alman teknolojisi ve Güney Kore mükemmelliği ile anılan Ssangyong, “Geri Alım” politikası ile rakiplerine fark atıyor. Türkiye
distribütörlüğünü Şahsuvaroğlu Dış Ticaret’in yürüttüğü global otomotiv markası SsangYong, Yeni Korando, Rodius, Rexton W
ve Korando Sports modellerinde; hiç bir koşul sunmadan, tüketicilere 4 yıl geri alım güvencesi veriyor. Güney Koreli SUV üreticisi
SsangYong, markasına ve otomobillerine duyduğu güveni, “Geri Alım Kampanyası” ile vurguluyor. Sıfır kilometre SsangYong
modellerinden herhangi birini alırken yapılan sözleşme ile 4 sene içinde araçlarını hangi dönemde hangi bedel ile geri satabilme fırsatı
sunuluyor. Geri alım sözleşmesi kapsamında geri alınan araçlar, yetkili servis güvencesiyle, ikinci el Ssangyong almak isteyenlerin
beğenisine sunuluyor. Şahsuvaroğlu Dış Ticaret’in otomobil tutkunlarına sunduğu ‘Geri Alım’ avantajı sayesinde, Ssangyong sahibi
olmak isteyenlerin ikinci el düşüncesi de kalmıyor.

Okalin, “Mahalli lisans sayesinde, Elazığ
ve ilçelerinin yanı sıra komşu iller olan
Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Bingöl ve
Erzincan’ın il merkezlerine ve ilçelerine
hizmet sunuyoruz. Tüpraş LPG rafineri
terminallerinden

aldığımız

LPG’yi

Stargaz Elazığ LPG dolum tesisinde
stoklayıp, bu illerde faaliyet gösteren
otogaz bayilerimizin LPG ihtiyaçlarını
karşılıyoruz. Ayrıca söz konusu illerde tüp
LPG bayileri oluşturarak ev ve işyerlerinin
de

tüpgaz

ihtiyaçlarını

karşılamayı

planlıyoruz” dedi.
Elazığ LPG dolum tesisinin inşaatına

LPG dağıtım, depolama
ve taşıma lisansı alan
Stargaz faaliyetlerine
başladı
Akaryakıt sektörünün yüzde yüz yerli
markası Starpet’in yeni şirketi Stargaz,
EPDK’dan aldığı LPG dağıtım, depolama
ve

taşıma

başladı.

lisansı

Starpet

ile

faaliyetlerine

Yönetim

Kurulu

Başkan Yardımcısı Murat Okalin, ilk
aşamada mahalli lisans alan Stargaz’ın
çalışmalarına

ve

hedeflerine

ilişkin

bilgi verdi. Stargaz’ın Elazığ’da kurulu
bulunan depolama ve stoklama tesisi
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2013 yılının Ağustos ayında başlandığını
belirten Okalin, “5 ay gibi kısa bir
süre içinde inşaat ve mekanik montaj
işlemleri

tamamlandı.

İnşası

halen

devam eden Karaman tesisimizin de
tamamlanmasının ardından, Ulusal LPG
Dağıtıcı Firma Lisansı alarak tüm Türkiye
genelini

kapsayacak

şekilde

hizmet

alanımızı genişletmeyi hedefliyoruz” diye
konuştu.yılı itibariyle bayi sayısı 300’e
yaklaşan Starpet, akaryakıt sektöründe
LPG de dahil olmak üzere geniş bir ürün
yelpazesiyle müşterilerine kaliteli hizmet
ulaştırmaktadır. Starpet, TÜRKAK ve
TSE Kalite Belgelerine sahiptir.

Mazda 24 Hours
Nürburgring’de yarışacak
Mazda MX-5’in 25’inci yılını kutlayan, Mazda Motor
Corporation, 21 - 22 Haziran 2014 tarihlerinde Almanya’da
gerçekleşecek olan 24 Hours Nürburgring Dayanıklılık
Yarışına Mazda MX-5 ile girmek için İngiltere’den JOTA Sport
ile işbirliği yapacağını duyurdu.

ile faaliyetlerine başladığını söyleyen

ve
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OFFICINE PANERAI’DEN “YARATICI
ÇOCUKLAR DERNEĞİ” İÇİN DESTEK
İstanbul’da bulunan muvazzaf ve fahri konsoloslukların
oluşturduğu “Istanbul Consular Corps” (ICC) ve eşleri
tarafından kurulan ‘’Spouses of the Consular Corps of
İstanbul’’ (SCCI) 28 Nisan 2014 tarihinde, “Dünyanın
Renkleri” temalı bir etkinlik düzenledi. İstanbul’daki
konsoloslar ve eşlerinin himayesinde, Shangri-La
Bosphorus Otel’de düzenlenen geceden elde edilen
gelir Yaratıcı Çocuklar Derneği yararına kullanılacak.
Ünlü İtalyan saat markası Officine Panerai, bu anlamlı
gecenin sponsorlarından biri olarak, Türkiye’deki sosyal
sorumluluk faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.
Geceye markayı temsilen Officine Panerai Bölge
Direktörü Milvin George, Officine Panerai Bölge Ticaret
Müdürü Gaby Bitarian, Maestro Saat ve Dış Tic. Ltd.
Sahibi Yusuf Tutuş, ve Officine Panerai İstanbul Butik
Direktörü Özgür Bayoğlu katıldı. Tüm geliri Yaratıcı
Çocuklar Derneği’ne bağışlanan Colors of the World
davetiyle ilgili olarak Milvin George, “Officine Panerai
olarak bu anlamlı organizasyonun bir parçası olmaktan
büyük mutluluk duyuyoruz ve böyle güzel bir projeye
destek veren herkese teşekkür ediyoruz. dedi..

Mazda, aracı hazırlaması ve yarış takımını yönetmesi için
JOTA Sport’ı görevlendirdi. Dört sürücüden oluşan takım,
dayanıklılık yarışını çok iyi bilen ve 24 Hours of Le Mans
yarışında Mazdaspeed sürücüsü olarak çarpıcı bir geçmişe
sahip olan Stefan Johansson, Nürburgring pistini çok iyi
tanıyan Wolfgang Kaufmann, İngiltere’de düzenlenen çeşitli
yarışlarda Mazda MX-5 ile yarışan bir gazeteci olan Owen
Mildenhall ve Japonya’nın Roadster Party Yarışını kazanan
Teruaki Kato’dan oluşuyor.

Bridgestone ‘Duravis R660’ ile
Hafif Ticari araçlar için emniyet
ve uzun ömür bir arada
Bridgestone tarafından yolcu
taşımacılığı yapan hafif ticari araçlara
özel geliştirilen yeni nesil Duravis R660
yaz lastiği, hem kuru hem ıslak zemin
performansıyla emniyetli sürüş, daha
uzun ömür ve yakıt tasarrufu sağlıyor.
Brisa tarafından hafif ticari araçlar
için pazara sunulan Bridgestone
markalı yeni nesil yaz lastiği Duravis
R660, üstün tasarım ve karışım
teknolojisi sayesinde tüketicilere
emniyet, uzun ömür, konfor ve
dayanıklılığı bir arada sunuyor.

İkon haline gelen Mazda MX-5, Mazda’nın araç üretme
felsefesini ve sürüş zevki alanındaki bitmek bilmez arayışını
sembolize ediyor. 1989 yılında satışa sunulduktan bu yana
940.000 adetten fazla üretimin gerçekleştirilmesiyle birlikte,
bu model Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın
en çok satan iki koltuklu açık spor aracı olarak kabul
edilmektedir (900.000 adetten fazla satış gerçekleştirildi).
Hafif spor araç şimdi de, amatör yarış dünyasının en
ünlülerinden biri olan 24 Hours Nürburgring’de yarışırken
göze çarpan Jinba-Ittai (“sürücü ve atın birliği”) dinamik
performansından büyük oranda faydalanacak.

Islak zeminde etkin su tahliyesi ve

sağlayan Duravis R660, bu sayede

üstün performans sonucu Avrupa Kalite Büyük

Mazda, daha fazla sayıda müşterinin sportif sürüşün keyfini
çıkarabilmesi umuduyla, sürüş okullarına ve katılımlı motor
sporları etkinliklerine sponsor oluyor. Mazda, bu tür aktiviteler
aracılığıyla müşterilerinin yaşamlarını zenginleştirmeyi
ve müşteriler ile Mazda markası arasında özel bir bağ
oluşturmayı amaçlıyor.

tüketicinin ekonomisine de katkıda

Ödülü’nü kazanan ilk Türk şirketi olmuştur. Brisa, bugün

bulunmaktadır. Brisa’nın yeni nesil

Avrupa’nın yedinci büyük lastik üreticisi konumundadır.

ürünü Duravis R660, Bridgestone,

Brisa Kocaeli Üretim tesisleri, 361.000 m2’ye ulaşan

daha kısa fren mesafesi sağlayan
Duravis R660, kuru zeminlerde
de güvenlikten ödün vermiyor.
İyileştirilmiş yapısı ile daha konforlu bir
sürüş sağlayan Duravis R660, özellikle
yolcu taşımacılığı yapan hafif ticari
araçlar için geliştirilmiştir. Aşınmaya
karşı dirençli yapısı ve yüke karşı
gösterdiği dayanıklılık ile uzun ömür

Lassa, OtoPratik ve Lastiğim tabelalı
satış ve hizmet noktalarında hafif ticari
araç kullanıcılarıyla buluşuyor.

1993 yılında ilk Ulusal Kalite Ödülü’nü kazanan Brisa,
1996 yılında da iş mükemmelliği konusunda gösterdiği

kapalı alanıyla, dünyanın tek çatı altındaki en büyük
lastik fabrikalarından biridir. Bu tesis, aynı zamanda,
Bridgestone’un dünya üzerindeki en önemli üretim
üslerinden biri olma özelliğini de taşımaktadır.

Haziran 2014
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Formula E’ye
Michelin’den
Teknik Destek
Yüzyılı aşkın deneyimiyle lastik sektöründe faaliyet
gösteren Fransız lastik devi Michelin, teknik donanımı
ve sürdürülebilir hareketlilik alanında daha önceki

+

çalışmalarıyla Formula E için rakiplerinden ayrılarak
en uygun üretici seçildi. Enerji etkin lastikler ve motor
sporları söz konusu olduğunda her mecrada farkını
ispatlayan Michelin, Formula E için geliştirdiği Pilot
Sport EV ile pilotların verimlilik ve performansına hız
katıyor. Tek kişilik yarış araçları tasarımında daha önce
eşi benzeri görülmemiş bir lastik olan Michelin Pilot
Sport EV, pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor.
İlk kez 2013 yılında Frankfurt Motor Show’da tanıtılan
Pilot Sport EV ile enerji verimliliği sağlamak için tek
kişilik bir araç serisinin iç lastik çapı ilk kez 18 inç
olarak tasarlandı. Özel olarak geliştirilen lastik sırtı
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deseniyle de fark yaratan Michelin Pilot Sport EV,
pilotlara hem ıslak hem de kuru zeminde güvenli
bir sürüş deneyimi yaşatıyor. Michelin’in yarışlar için

Michelin Motor Sporları Müdürü Pascal Couasnon

ETCC’DE TÜRK BAYRAĞINI 2. KEZ
DALGALANDIRDI

“Michelin’in motor sporları alanındaki teknolojileri

Borusan Otomotiv Motorsport, 2014 ETCC (Avrupa Binek Otomobiller

yol lastikleri konusundaki tasarımlarına da katkı

Kupası) üçüncü yarışında Aytaç Biter ve Kaan Önder ile Avusturya’da

sağlıyor. Motor sporları Michelin için bir laboratuar

start aldı. Aytaç Biter bu sezon, Avrupa’da 2. kez bayrağımızı podyumda

alanı. Michelin’de etkin şekilde kullandığımız iki

dalgalandırarak önemli bir başarı yakaladı.

adet laboratuarımız bulunuyor. Bunlardan biri dünya

Motorsport (BOM), 2014 yurtdışı sezonuna Avusturya’nın Salzburg

çapında 6 binden fazla çalışanı bulunan Teknoloji

kentinde gerçekleşen ETCC 5&6 yarışlarıyla devam etti. Salzburgring

Merkezimiz bir diğeri ise motor sporları alanı. Bu

Pisti’nde 24-25 Mayıs tarihlerinde koşulan yarışlarda toplam 24 araç

iki çalışma alanı birbirini besliyor. Motor sporları için

birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. ETCC’nin 3. Ayak yarışları için

geliştirdiğimiz teknolojiler Michelin yol lastiklerinin

Borusan Otomotiv Motorsport adına BMW 320TC ile Aytaç Biter, BMW

geliştirilmesinde kullanılıyor.” dedi. “Çok yönlü”

320si ile Kaan Önder direksiyon başındaydı. Cumartesi günü sıralama

Michelin Pilot Sport EV; Michelin, Pilot Sport EV ile

turlarıyla başlayan yarış pazar günü arka arkaya koşulan 2 yarışla devam

yarışlarda kullanılan lastik sayısını azaltmak üzere hem

etti. İlk yarışın neredeyse kaderini belirleyecek sıralama turlarında

geliştirdiği özel teknolojilerle pistlerden yollara uzanan
bir teknoloji yolculuğu sunduğuna vurgu yapan

ıslak hem de kuru zeminde yarışma imkânı veren bir
çözüm geliştirdi. Formula E’de yarışan araçlar çoklu
yönlü lastik teknolojisi sayesinde karşılaşabilecekleri
tüm hava ve yol koşullarının üstesinden gelmek üzere
özel olarak tasarlanan tek tip lastikle yarışıyor. Pilot
Sport EV’nin bir diğer fark yaratan özelliği “Kadife
teknolojisi” ise ışığı emen mikro geometri tekniği
kullanarak dış yanaklarda kontrast yaratılmasını
sağlıyor ve daha üstün bir performans yaratıyor.
Kadife teknolojisi, Ferrari 458 Speciale ve Porsche
918 Spyder için özel olarak geliştirilen Michelin
Pilot Sport Cup 2 lastiklerinin yanak kısmında da
görülüyor. Daha dar ve uzun 18 inçlik lastikler; Genel
olarak tek kişilik yarış aracı lastiklerine göre daha
dar ve uzun olarak tasarlanan Pilot Sport EV, pilota
daha az yuvarlanma direnci sağlıyor. Bu sayede lastik
döndüğünde zeminle temas ettiği alanı daraltan ve
daha az sürtünme yaratan Pilot Sport EV aracın
verimlilik ve performansını artırıyor.
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Borusan Otomotiv Motorsport adına ETCC’de yarışan Kaan Önder, hedefini her
geçen gün yükseltiyor. Önder, on yıldan fazla bir süredir BMW Motorsport adına
pilotluk yapan ve halen Amerika’daki UNITED Sports Car Şampiyonası’nda yarışan

Borusan Otomotiv

takımın tecrübeli pilotu Aytaç Biter, alışkın olduğu Salzburging’te iyi
bir performans göstererek genel klasmanda 3. sırayı aldı. Takımın
henüz 17 yaşındaki genç yeteneği Kaan Önder ise grubunda 5. genel

klasmanda 8. Sırayı aldı. Bu sezon ilk podyum başarısını Fransa Paul
Ricard Pisti’nde gerçekleşen ETCC ilk yarışında gören Aytaç Biter, bu
başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı. Hatasız sürdürdüğü yarışı genel
klasmanda 3. sırada bitirerek bu sezon ETCC’de ikinci kez podyuma
çıkmaya hak kazandı. Biter, “Bu sezon kazandığımız başarılı sonuçlarla
Türk Bayrağı’nı 2. kez Avrupa podyumlarında görmek elbette beni ve
takımımı çok gururlandırıyor. 3 yarışın 2 tanesinde podyumda olmak
5 yıldır takip ettiğimiz uluslararası yarışlarda edindiğimiz tecrübelerin
bir sonucudur. Ancak artık podyumun en üst basamağında olmak ve
kazanmak için çalışacağız” dedi. Biter geçtiğimiz sezon Salzburgring’te
ETCC’deki ilk 3’üncülüğü almıştı. Kaan için podyum çok yakın; Takımın
17 yaşındaki pilotu Kaan Önder yine hatasız bir performans çıkararak
her iki yarışı da kendi klasmanında 4’üncü tamamladı. Bir önceki yarışta
olduğu gibi podyum şansını kıl payı kaçıran Kaan genel klasmanda ise
24 pilot arasında 8’inci oldu. Her yarış performansını ve hızını arttıran
Kaan Önder’in genç yaşına rağmen hatasız ve istikrarlı sürüşü tüm
izleyenler tarafından tam not aldı. Borusan Otomotiv Motorsport takımı
Soma’da yaşanan büyük insanı felaketin derin acısı ile yarış boyunca
siyah tişört giydi.

Andy Priaulx ile çalışmaya başladı. Önder, 3 kez Dünya Şampiyonu olmuş Priaulx’nun
rehberliğiyle eğitilerek, şampiyonun bilgi ve deneyimlerinden faydalanacak. Andy
Priaulx, henüz trafikte araç kullanmaya dahi izni olmayan Kaan’ın deneyim açısından
daha etkin olmasını sağlayarak, motorsporlarında şampiyon olmanın sırlarını Kaan
ile paylaşacak. Borusan Otomotiv ve Castrol ile desteklenen Kaan Önder, bu sezon
ETCC’de BMW 320si ile start alıyor. Motorsporlarına başladığı 9 yaşından bu yana
ulusal ve uluslararası arenada 400’e yakın startı bulunan Kaan, geçtiğimiz sene
Formula BMW Talent Cup’ta yarışarak kazandığı 2 birincilik ve bir 2’ncilikle önemli
başarılara imza attı. En başarılı touring sürücülerinden birisinden birinci elden destek
alma şansı ile ilgili olarak yorum yapan Önder: “Bu spor dalının hem geçmişi hem
de şimdiki haliyle ilgili bu kadar bilgi sahibi olan ve halen en üst düzeyde yarışmakta
olan birinden tavsiye alma fırsatımın olması benim için bir rüya gibi. Onun gibi olmak
istiyorum ve ETCC’den WTCC’ye ( Dünya Turing Otomobil Şampiyonası) geçmek
istiyorum. Bu kadar tecrübeli bir sürücünün bilgisi ve böylesine büyüleyici bir otomobil
ile başlamaktan daha iyi bir yol olabileceğini düşünmüyorum.” dedi.

Rekortmen Pilot Harald Müller Toyota GT86 ile
Guinness Drift Rekoru İçin Piste Çıkıyor..
Rekortmen pilot Harald Müller spor otomobile bakışı değiştiren Toyota
GT86 ile Guinness World Records Dünya Drift Rekoru denemesini
gerçekleştirecek. Rekortmen pilot Harald Müller ayrıca, ABD’de Johan
Schwartz Tarafından 84 kilometre ile kırılan rekoru da geliştirmek için
piste çıkacak. Rekortmen pilot rekor denemelerini Guinness World
Records Türkiye Hakemi gözetiminde yapacak.Dünya Drift Rekortmeni
Harald Müller, yeni rekor denemesi için Türkiye’yi tercih etti. AVOK
(Avrasya Otomobil Sporları Kulübü) ile görüşmeler yapan Harald Müller
Toyota GT86 ile rekor denemelerini Türkiye’de yapma kararı aldı. Harald
Müller, daha önce kırdığı ve yeni kıracağı rekor için Toyota GT86’ya
çok güveniyor. Toyota GT86, dünyanın birçok ülkesinde drift için tercih
ediliyor. 2.0 Boxer motora sahip Toyota GT86, 200 HP güce sahip.
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Formula 1 sezonunun altıncı yarışı olan Monaco’da da Mercedes AMG
Petronas pilotları ilk iki sırada yer aldı. Avustralya, Malezya, Bahreyn, Çin
ve Barselona’da ilk sırayı alan Mercedes AMG Petronas pilotları Nico
Rosberg birinciliği, Lewis Hamilton da ikinciliği elde etmeyi başardı.
Formula 1 takviminde sezonun altıncı yarışı olan Monaco’da Mercedes
AMG Petronas pilotlarından Nico Rosberg yarışı ilk sırada bitirirken,
+ 9.2 saniye ile Lewis Hamilton da ikinciliği elde etti. Sezonda tüm
yarışlarda podyumun en tepesinde olan Mercedes AMG Petronas pilotları, bu yarış sonunda sezonun beşinci dublesine Monaco’da imza atmış
oldu. Malezya, Bahreyn, Çin ve Barselona’da duble yapan Mercedes
AMG Petronas pilotları, Monaco-Monte Carlo Grand Prix’inde de aldıkları derecelerle ilk altı yarış sonrası pilotlar ve takımlar sıralamasında ki
şampiyonluğa giden yerlerini sağlamlaştırdılar. Monaco Grand Prix’i hey-

Avcı-Gücenmez Slovenya´dan
Puan Taşıdı..
Avrupa Ralli Kupası’na 3 katsayı üzerinden puan veren Rally Saturnus,
geçtiğimiz haftasonu Slovenya’da gerçekleştirildi. Kariyerinde 4 Türkiye
Ralli Şampiyonluğu ve 2012 Doğu Avrupa Ralli Şampiyonluğu bulunan
TOK Sport WRT pilotu Yağız Avcı da, Bahadır Gücenmez copilotluğunda
MINI JCW RRC ile bu zorlu rallide ülkemizi temsil etti. 1 yıl aradan sonra
bu yarışla yeniden Avrupa parkurlarına dönen ve bu sezon Dünya Ralli
Şampiyonası’nın bazı yarışlarına da katılacak olan Avcı-Gücenmez
ekibi, Rally Saturnus’den genel klasman beşinciliği ile ayrılarak Türkiye
Ralli Şampiyonası’na değerli puanlar taşıdı ve zirve mücadelesine ortak
oldu. Yağız Avcı yarışın ardından “Avrupa Ralli Kupası´na dahil olan
Slovenya Rally Saturnus´e Ege Rallisi´nde ki puan kaybımızı bir nebze
telafi edebilmek için katıldık ve ucundan da olsa ilk 5 hedefimize ulaştık.
Benim için bugüne kadar yarıştığım en zor asfalt etaplardı ve çok farklı
karakterde etaplar geçtik. En ufak hatayı cezalandıran bu etaplarda,
baştan sona risksiz ve otomobilimize de zarar vermeyecek şekilde yarıştık
ve 5.etapta önemli zaman kaybı yaşadığımız basit spin haricinde bir hata
yapmadık. Yol notları açısından da oldukça zor bir yarıştı. İlk defa bu
yarışta tanıştığımız Michelin ERC lastikleri de bizim için yeni
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canında en hızlı zamanlara imza atan Lewis Hamilton ve Nico Rosberg,
dünkü sıralama turlarında da fırtına gibi esti. Yarışa Nico Rosberg birinci,
Lewis Hamilton da ikinci sırada başlarken, her iki pilot yarış sonuna kadar üstünlüklerini korumayı başardı ve damalı bayrağı yarışa başladıkları
gibi 1 ve 2. sırada gördüler. Nico Rosberg, Monaco Grand Prix’i sonrası
aldığı 25 puanla toplamda 122 puana ulaşarak pilotlar sıralamasında
ilk sırayı takım arkadaşı Lewis Hamilton’dan geri almayı başardı. Lewis
Hamilton da pilotlar sıralamasında hanesine 18 puan daha yazdırarak,
118 puanla ikinci sırada yer aldı. Takımlar sıralamasında ise Mercedes
AMG Petronas uzak ara üstünlüğü bulunuyor. Sezonun 6. yarışı sonrası
şimdiden 240 puana ulaşan Mercedes AMG Petronas markalar şampiyonluğuna emin adımlar ile yürürken en yakın takipçisi Red Bull RacingRenault ile arasındaki fark 141 puan oldu.

bir tecrübe oldu. Rakiplerimiz bu ralliyi birçok kez yapmış olan yerel
ve yabancı pilotlardı ve oldukça hızlıydılar. Ekibimiz TOK Sport çok iyi
çalıştı ve otomobilimizde hiçbir sorun yaşamadık. Biz de fazla temkinli
başladığımız yarışı, 5.sırada tamamlamış olduk ve şampiyona için önemli
puanlar aldık.” açıklamasını yaptı.

Aydın’da Yağmur ve Dolu Sürprizi
Kısa adı EOSK olan Ege Otomobil Sporları Kulübü
tarafından T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 01 Haziran Pazar günü düzenlenen Aydın
Tırmanma Yarışı 6 ayrı kategoride 26 sporcunun
katılımına sahne oldu. Yılmazköy ile Karaköy arasında
yer alan 6,2 kilometre uzunluğundaki ilk kullanılan
parkurda 2 çıkış üzerinden koşulan yarış, büyük çekişmelere sahne oldu. Özellikle güneşli havada geçen
antrenmanların ardından, başlayan şiddetli yağmur
ve dolu, birçok dengeyi alt üst ederken heyecan ve
adrenalini de en üst seviyeye taşıdı. Zorlu mücadelenin ardından, Kategori 6’da Skoda Fabia Kit Car
ile Ülkü Motorsport takımdan Ümit Ülkü birinciliğin
sahibi olurken, Atlantis Racing Team’den Opel Corsa
S1600 ile Kamil Karakaş ikinciliği ve yine aynı takımdan Onur Karataş da üçüncülüğü elde etti. Volkswagen Polo TDI ile yarışan Onur Karakaş, aynı zamanda
yarışın Kadın Pilotlar Birinciliği’ni de kazandı.6 sporcu
ile en kalabalık katılıma sahne olan Kategori 5’te,
Honda Civic Type-R ile Ülkü Motorsport pilotu İsmet
Toktaş günün en hızlısı oldu. Pegasus Racing adına
Mitsubishi Lancer EVO IX ile mücadeleye dahil olan
Kuvvet Erim ikinci sırada yer alırken, üçüncülük Renault Sport Clio ile Loft Oil T-Max Racing’den Ayhan
Germirli’nin oldu. Germirli aynı zamanda ikinci çıkışta kaydettiği 04:33,461 ile ‘günün en iyi zamanı’nı
kaydetti. Kategori 4’ te bir kez daha zirve değişmedi
ve Atlantis Racing Team’den Opel Corsa S1600 ile
Taner Şengezener birincilik kupasına uzanan isim
oldu. İlk çıkışta yoldan çıkarak zaman kaybeden Pegasus Racing pilotu İsa Karol, Fiat Punto S1600 ile
kategori 4’te ikinci sırada yer aldı. Kategori 3’te Ford
Fiesta ST ile Ülkü Motorsport adına yarışan Taner
Canbolat ilk sırada yer alırken, Opel Astra GSI ile ile
Loft Oil T-Max Racing’den Cem Şit ikinciliği ve yine
Opel Astra GSI ile Ülkü Motorsport’tan Berna Şensoy
üçüncülüğü kazanan sporcular oldular. Kategori 2’de
Atlantis Racing Team’den Citroen Saxo VTS ile Egemen Çivicioğlu bir kez daha ilk sırada yer aldı ve 3’te
3 yaparak şampiyona liderliğini sürdürdü. Ülkü Motorsport’un iki Peugeot 106 GTI pilotu Okan Tanrıverdi ikinci ve Mehmet Yeğen de üçüncü olarak Kategori
2 podyumunu oluşturdular. Kategori 1’de ise Atlantis
Racing Team’den Peugeot 106 GTI ile İzmirli genç
pilot Ali Can Topak birincilik kupasının sahibi olurken,
Fiat Palio ile takım arkadaşı Alper Akgün ikinci ve
yine Fiat Palio ile ferdi yarışan İsmail Cabacı üçüncü
oldular.Ödül töreninin yapıldığı Aydın Atatürk Kent
Meydanı’nda yarışmacılar kupalarını TOSFED Gözlemcisi Zafer Vatansever, Komiserler Kurulu Başkanı
Ufuk Uydaş, Spor Komiserleri A.Çağlar Kip ve Irmak
Altınsoy’dan aldılar. Ege Otomobil Sporları Kulübü
Başkanı Mustafa Şairoğlu da organizasyona katkılarından dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Özlem Çerçioğlu ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürü Zeynel Akın’a plaketlerini verdi.
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Bu sezon ilk kez kupa statüsünde organize edilecek olan Baja

Karadeniz Mahalli Offroad Kupası 2. Ayağı, Vezirköprü Alternatif

disiplinin ilk yarışı, TOSFED tarafından 13-15 Haziran 2014

Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (VEZİROFF) tarafından 07-08

tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Orman Genel Müdürlüğü´nün

Haziran 2014 tarihlerinde Samsun İli Vezirköprü ilçesi Kunduz

kuruluşunun 175. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan

Ormanı´nda gerçekleştirilecek.Karadeniz Mahalli Offroad Kupası

TOSFED Baja Kupası ilk yarışı, İstanbul´dan başlayarak Kırklareli-

2. Ayağı, 07 Haziran 2014 tarihinde, katılımcı kulüpler için

Demirköy İlçesine uzanacak. 13 Haziran Cuma günü İstanbul’dan

hazırlanmış kamp oyunları ve körebe yarışması ile başlayacak.

İntercity Prologe etabıyla start alacak yarış, 15 Haziran Pazar günü
Kırklareli İğneada´da son bulacak.
Trakya etapları Cumartesi ve Pazar sporcularımıza keyifli anlar
yaşatırken, BAJA ile birlikte expedition kayıtlarını yaptıranlar içinde
özel program hazırlandı. Buggy ve 4x4 olarak iki ayrı kategoride
araçların katılabildiği organizasyona kayıtlar 05 HAZİRAN 2014

Yaklaşık 30 kulübün katılımı beklenen kamp aktivitelerinde,
otomobil sporlarının yanı sıra birçok doğa sporlarına ait kulüpler
de yer alacak.
08 Haziran Pazar günü 25 ekibin katılımıyla gerçekleştirilecek
Vezirköprü Offroad Yarışı, Vezirköprü Kunduz Ormanları sınırları

tarihine kadar uzatılmış olup, ilgili taahhütname ile 2014 yılında

içerisinde yer alan dere yatağında gerçekleşecek. Toprak

3 yarışa girecek sürücülerimizden kayıt parası % 20 indirimli

zeminli, 15 kapıdan oluşan doğal parkur 3 kısımdan ve her biri

olarak alınacaktır.Kayıt yaptıran sürücülerimiz için kayıt ücreti

4 turdan oluşacak. Tek turun uzunluğu 1.250 metre olan yarışta

kapsamında yarış araçlarının İstanbul-Kırklareli gidiş dönüş

toplam 15 km koşulacak. Saat 11.00`da başlayacak olan yarış,

transferleri, sporcuların otobüs ile taşınması, sporcular için double

kıyasıya mücadelenin ardından saat 15.30’da yarış son bulacak.

oda 2 gece konaklamaları, Cuma Pazar arasında sabah öğle ve

Yarışma Direktörü Metin Yılmaz organizasyon öncesinde;

akşam yemekleri, araç takip sistemi, yarışma sigortası ve ücretsiz

“Yaklaşık 6 aydır bu organizasyona hazırlanan Veziroff, mahalli

1 adet servis aracı plakası sunulmaktadır. Ayrıca mekanikerler

yarış formatından farklı olarak; motor sporları kulüplerini,

için uygun otel konaklama alternatifleri veya kamp yeri seçeneği

fotoğraf üzerine faaliyet gösteren kulüpleri, doğa ve spor

sunulmaktadır.
2014 TOSFED Baja Kupası için 3 yarışa da katılma taahhüdünde
bulunan yarışmacılar, kayıt ücretini 2.500 TL yerine 2.000 TL
ödeyeceklerdir. Sporcularımızdan otelde konaklamak yerine kamp
yapmak isteyenler için kayıt parası 1.750 TL’dir. Ancak kamp
alanında duş tuvalet gibi imkanlar bulunmamaktadır.Expedition
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kulüplerini de çatısında toplayan geniş çaplı bir organizasyonun
ev sahipliğini yapma heyecanı ve gururu içindedir. Veziroff’un
ana nevisi olan offroad sporunu geliştirmek ve yaymak için
büyük emekler harcamıştır. Bu spora gönül vermiş yarışmacıları
şimdiden kutluyorum. Vezirköprü Alternatif Doğa Sporları ve

kayıtları ise minimum 2 kişi veya 3 veya 4 kişi olarak farklı

Offroad Kulübü organizatörlüğünde gerçekleşecek olan bu

seçeneklerde sunulmaktadır. 1.750 TL + KDV iki kişilik kayıt parası

yarış, bölgesindeki nadir doğal etaplardan birine sahip olması

olup, araçların transferleri ve kayıt yaptıran kişilerin transferleri

nedeni ile daha çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Ayrıca

hariç aynı şartlar sağlanmaktadır. Gezi ve yarış etaplarının belli

katılımcıları ilk defa tecrübe edecekleri farklı formatta sürprizler

bölümlerini geçecek olan expedition gurubu kayıtları 25 ile sınırlı

beklemektedir. Keyifli dakikalar geçirmek isteyen, bu heyecanı

olup, kontenjan dolduktan sonra kayıtlar kapatılacaktır.

daha yakından yaşamak isteyen, doğayı ve offroad sporunu

OKULLAR ve ÇOCUKLARA YARDIM KAMPANYASI

seven herkes davetlimizdir’’ açıklamasını yaptı.

Organizasyon kapsamında TOSFED tarafından bir de sosyal
sorumluluk projesi gerçekleştiriliyor. Kırklareli Demirciköy,
İğneada ve civar köylerdeki ihtiyaç sahibi çocuklar ve okullara
ulaştırılmak üzere kitap giysi ve oyuncak yardımı kampanyası
başlatıldı. Kampanya´ya destek olmak isteyenler, yardım
paketlerini 9 Haziran 2014 tarihin kadar aşağıdaki adrese
ulaştırabilirler; Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)
Göksuevleri, Kartopu Cd.B168/A Anadoluhisarı 34810 İstanbul
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