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TEST:2019 Kia Stinger İnceleme…
Kullanılmış Kia Stinger Almalı mıyım?

TEST: 2019 Audi A8…Audi A8 İnceleme
TEST:2019 Hyundai Ioniq İnceleme…
Hyundai Ioniq, İyi Bir Araba mı?

Yeni BMW 1 Serisi Türkiye’de...
TEST:2019 Acura NSX..!

TEST:2018 Nissan GT-R..!
TEST: 2019 Honda Civic İnceleme…
Bir Honda Civic Satın Almalı mıyım?

TEST: 2019 Hyundai Accent İnceleme…
Hyundai Accent İyi Bir Araba mı?

Goodyear, Yeni UltraGrip
Serisiyle Ödüllü Kış Lastikleri
Portföyünü İleriye Taşıdı...
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Dacia Duster’a yeni nesil benzinli motorlar...

KEŞFET

Duster

Dacia Duster, ürün gamına eklediği
yeni nesil benzinli motorlar ile sürüş
keyfini daha da artırıyor. 1.0 TCe
100bg ve 1.3 TCe 150bg benzinli
motorlar, çevreci özelliklerinin yanı sıra
performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkat çekiyor. Dacia Duster’ın
4x4 versiyonlarında ilk defa kullanılan
1.3 TCe 150bg benzinli motor, arazi
performansını bir üst seviyeye taşıyor.

TCe 100: yeni nesil motor
Yerini aldığı SCe 115’e göre daha yüksek bir sürüş dinamizmi sunan 1.0 TCe
100bg benzinli motor, yakıt tüketimi
(5,4l/100 km) ve CO2 emisyon salımını
(124 g/km) daha düşük seviyelere
çekiyor. 5 ileri manuel vites kutusu ile
şehir içinde ve şehirlerarası yollarda
çok yönlü sürüş imkanı sunan yeni
motor, 100 bg (74 kW) ve 160 Nm tork
ile daha yüksek enerji verimliliği ve turbo sayesinde daha üstün performans
sunuyor. Düşük devirlerden itibaren
kendini gösteren motor, daha yüksek
tork seviyesi sayesinde optimum sürüş
keyfi sağlıyor. Endirekt enjeksiyonlu
3 silindirli turbo motor, daha hafif ve
kompakt olmasının yanı sıra en yeni
teknolojileri bir araya getiriyor:

1.3 TCe 150bg: daha güçlü performans
Duster ürün gamına eklenen 1.3 TCe
150bg benzinli motor, yerini aldığı
1.2 Tce 125 bg benzinli motora göre
daha düşük yakıt tüketim değerlerine
(6.3l/100km) sahip olmasının yanı sıra,
daha fazla güç ve tork üreterek daha
yüksek performans sunuyor. Duster
1.3TCe 150bg, 5250 dev/dak’da
150 bg (110 kW) ve 1700 dev/dak’da
250Nm maksimum tork ile bir önceki
nesil motora kıyasla +25 bg güç ve
+45Nm tork sağlıyor.
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Duster, Türkiye’de müşterisinin tüm
taleplerine cevap vermek üzere benzinli, dizel ve LPG seçenekleri ile satışa
sunuluyor. Duster ürün gamında; 1.0
Tce 100 bg 4x2, 1.3 TCe 130 bg
(4x2) ve 1.3 TCe 150 bg (4x4) benzinli
motor manuel versiyonların yanı sıra
1.5 dCi 95 bg (4x2) ve 1.5 dCi 115 bg
(4x2 manuel & 4x4) dizel motor manuel
vites ve ECO-G 115 bg (4x2 manuel)
LPG seçeneği bulunuyor.
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Merhaba, Kasım sayımızdan itibaren soğuk havalarda içinizi ısıtacak dergiler sizleri bekliyor...
Aylık olarak, otomotiv dünyasında gelişen içeriklerimiz ile Dünya’dan ve Türkiye’den sizleri haberdar
etmeye devam edeceğimiz bir yıla giriyor olacağız.
Bugünler biraz yoğun geçecek gibi en azından bizim için şu anda öyle...
Çok yorulmuş ve üzerimizde olan baskı ve yük artmış olsa da, bugünler de işimizi daha çok ilerisi
adına planlayabilmek için doğru zamanlar olduğu, bu kadar zor geçen bir yıl ve sektör karşısında
bizimde bu krizden bir şekilde sıyrılıp önümüzde ki zamanda artık daha rahata erebileceğimizi yine
de biraz olsun düşünüyorum.
Türkiye’de daha fazla baskı ve yaptırım sektörler üzerinde olur ise, bu herkesi ve bizi de en derinden
etkileyecek, belki de bu işi de artık devam yönünden birçoğu unutmak sureti ile yelken ve rüzgara
mecbur kalabilecek aşamadadır.
Biz işimizi istemeli, sevmeli, devam etmeli, fakat 15 yılı aşkın süredir de, neden sektöre bu denli
yapışıp kaldığımı merak ederken, sektörün kattığı şeyler olmuş olsada şu anda olumsuz şeyler
yazmama rağmen yine de bizim seköre kattığımız şeylerin yayın olarak ve şahsım olarak ta gayet
olumlu şeyler kazandırdığımızı düşünüyorum. Yaptığımızın daha önce yapılmadığını, biliyorum...
Bu da herşey bir yana bu dergimizi yayınlanmakta bir yana yorgunluğumuza değdiğine bir şekilde
yolda kalmadığımıza ve yola devam ettiğimiz kaderimiz olarak hakkımıza alacağımız inancıda gelişen
ve gelen olumlu iyi dönüşler ve tüm bunların iyi insanların sayesinde olduğuna inanıyorum.
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Royal Motors Başkan Yardımcısı ve
Rolls-Royce Motor Cars İstanbul
Marka Müdürü Hilal Aysal “Cullinan
sizi günlük hayatın monotonluğundan
çıkartarak ıssız bir gölde balık tutmaya, karlı yollardan geçerek dağ evinize
zahmetsizce götürürken aynı zamanda
çocuklarınızı evden okula, akşamları
ise bir sanat sergisine aynı lüks hissiyle
götürecektir’’dedi.
Rolls-Royce Cullinan, gerçek lüks
ile arazi yolculuğuna çıkma hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Tamamı
alüminyum “Lüks Mimarisi” üzerine konumlanan tasarımıyla ikinci
alüminyum Rolls-Royce olma özelliği
de taşıyor. Rolls-Royce Motor Cars
Merkez Avrupa ve Doğu Avrupa
İletişim Direktörü Frank Tiemann,
“‘Yaşam tarzlarında sınırlamaları kabul
etmeyenler için tasarımcılarımız,
gerçekten benzersiz ve ödünsüz bir
otomobil yarattı’’ diye konuştu.
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Lüks otomobil denildiğinde akla gelen ilk marka olan Rolls-Royce tarihinin ilk SUV modelini
Türkiye’ye getirdi. Yeni Rolls-Royce Cullinan,
İstanbul’da bulunan İngiltere konsolosluğunda
yapılan basın toplantısıyla Türkiye’ye adım attı.
Basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan
Rolls-Royce Cullinan lüks, konfor ve ergonomiyi
bir araya getiriyor.

Rolls-R
oyce

ZAHMETSİZ
LÜKS...
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Şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük
elmas taşının adını taşıyan Cullinan,
Rolls-Royce’un ilk yüksek gövdeli, her
türlü engeli aşabilen, her rotasyona
ulaşabilecek, eşsiz arazi otomobilidir.
Dünyanın her yerinde yapılan düzinelerce yol testine göre bu otomobil,
engebeli araziyi güvenle geçebiliyor
ve çevikliğiyle de yüksek performans
sergiliyor.

Rolls-Royce’un ünlü ‘Magic Carpet
Ride’i(Uçan Halı Sürüşü);Cullinan’ının
sofistike ayarlanabilir havalı süspansiyonuyla bütün arazi koşullarında
deneyimlenebilmektedir. Aynı zamanda
Cullinan, SUV segmentinde ilk “üç kutu
özellikli” otomobildir. Otomobil içindeki
opsiyonel bölme duvarı; yolcular için
bagaj bölmesinden ayrılmış ayrı bir
ortam yaratır.
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Yeni 6,75 litrelik çift turbolu V12 motor
dört çeker sistemiyle birlikte 563 HP/
420 kW güç ve 850 Nm tork üretiyor.
Gerçek bir Rolls-Royce olan Cullinan,
sahiplerinin çok çeşitli yaşam tarzlarına özel olarak geliştirilen, kişiye özel
seçenekleriyle sunuluyor.
Özel sipariş seçeneklerinden biri olan
Viewing Suite sadece bir düğmeye
basarak bagaj bölümünden arka tarafa
bakan, çift deri koltuk ve özel kokteyl
masasından oluşmaktadır.

İngiliz Başkonsolosu Sayın Judith
Slater, bu özel gecede şunları söyledi: “Rolls-Royce, Royal Motors ile
birlikte Türkiye pazarında beklentilerin
çok üzerinde bir başarı elde etti. Her
gelen yeni modelle gençleşen RollsRoyce, ilk SUV’u Cullinan ile birlikte
sadece şehir hayatında konfor ve lüks
arayanlara değil, macera tutkunlarını
da kendine çekiyor.” diyerek sözlerini
tamamladı.
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ASTON MARTIN
YENİ EFSANE
MODELİNİ TANITTI...

2

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi
Aston Martin, efsane modeli DBS
Superleggera'yı, dünya tasarım devi
Zagato ile yeniden yorumladı. Aston
Martin ve Zagato'nun 60 yıldır aralıksız
süren işbirliği ile ortaya çıkan, gerçekve
modern birklasikhalinegelenDBS GT
Zagato, yenikurulanAudrain’dekiABD’deki Newport Concours’ta DBZ
Zagato’nuntamamlayıcısıolaraktanıtıldı.
Tüm dünyanın Rhode Adası’nda
düzenlenen organizasyonda ilk kez bitmiş halini gördüğü bu ikonik ikili, Aston
Martin tarafından yapılan en değerli
yeni spor otomobilleri temsil ediyor.
Daha önce açıklanmış olan DB4 GT
Zagato devamının modern ikizlerinden
biri olan DBS GT Zagato, bu eşsiz
eşleşmenin çağdaş yarısını oluşturuyor.
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Aston Martin DBS GT Zagato, 5.2 litrelik, 760 beygir çift turbolu V12 motor
gücüne sahip. Zengin CaithnessSpicy
Kırmızı deri, Zagato ‘Z’ koltuk kapitoneden oluşaniç döşemesi, hem
kanatlı viteslere hem de direksiyon
simidine kullanılan karbon fiberden
oluşuyor. Detaylarda 18 ayar altın
kullanılıyor.
Öncelikle bir dünyaya sahip olan DBS
GT Zagato, yapılandırılabilir karbon
ve metal 3D baskılı iç kaplamaların
ilk otomotiv uygulamasını kullanıyor.
Güzel bir merkezi ‘eyer’ tasarımı, üç
farklı malzeme ve kaplamada kullanılabilen benzersiz bir parametrik, kilitleme
formuna sahiptir.

Bu, basılı Karbon, Alüminyum veya Yüzyıl Spesifikasyonunun bir parçası
olarak - PVD kaplı (fiziksel buhar
biriktirme) Altın Paslanmaz Çelik
seçimini içerir. Sonuncusu, mükemmel
bir parlak yüzey elde etmek için kalifiye
zanaatkarlar tarafından ek cilalama
ve işlem sonrası ile yaklaşık 100 saat
yazdırma süresi gerektirir. Bu, öncü
teknolojik yeniliklerle birlikte geleneksel Aston Martin malzeme gemisinin
zirvesini temsil ediyor.
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5.2 LİTRE V12 MOTOR
760 BEYGİR

DBS GT Zagato güç rakamını onayladı– 760bhp twin-turbo V12, Sadece 19 çift DBZ Centenary Collection üretileceği açıklandı. Dünyanın ilk
yapılandırılabilir karbonu uygulamasının kullanıldığı ve 3D yazıcı teknolojisi kullanılarak bitişlerinin yapıldığı otomobil. Satış fiyatı 6 milyon Sterlin.

Aston Martin Genel Müdür Yardımcısı
ve Baş Yaratıcı Sorumlusu Marek
Reichman “Aston Martin’ deki tasarım
stüdyosu, Andrea (Zagato) ve ekibi ile
birlikte çalışarak zaten muhteşem bir
araç olan DBS Superleggera’yı aldılar
ve Aston Martin kimliğini koruyan ve
yalnızca Zagato’nun başarabileceği
şekilde mükemmel bir hale getirdiler.
Bu, zamansız bir ikonun modern ifadesidir” diye konuştu.
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Zagato İcra Kurulu Başkanı Andrea
Zagatoise “Aston Martin’in stilinin
zarafeti, sınıfı vesaflığı her zaman kendi
rasyonel tasarım dilimizle mükemmel
bir uyum içinde. Zagato’nun Yüzüncü
Yılı, dünyadaki yeni inovatif standartlara ulaşmak amacıyla koleksiyonlara
yenilikçi bir yaklaşım için ortak vizyonla
güçlendirilen geçmiş ve gelecek
arasındaki köprüyü temsil etmektedir”
açıklamasında bulundu.
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Volvo XC40 Recharge
modelini tanıttı
Gelecekteki Volvo müşterilerinin temel bir soruya
cevap vermesi gerekecek: Yeni Volvo’nuzu kablolu
mu, kablosuz mu istiyorsunuz?Volvo Cars, şirketintamamenelektrikli ilk otomobiliolanve Recharge otomobilürüngamının ilk üyesi; XC40 Recharge'ıtanıttı.
XC40 Recharge temel olarak Volvo’nun çok sayıda
ödül alan ve yüksek satış adetlerine ulaşan kompakt
SUV modeli XC40’ı esas alıyor ve aynı zamanda
Volvo’nun tamamen elektrikli model ailesinin ilk
üyesi olarak öne çıkıyor.Sadece şirketin ilk tamamen elektrikli otomobili olmakla kalmayan XC40
Recharge, aynı zamanda Google’ın Android işletim
sistemi tarafından desteklenen tamamen yeni
bilgi-eğlence sistemini kullanan ilk Volvo modeli
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olmasıyla da Volvo Cars için gerçek bir dönüm
noktası niteliğini taşıyor. Volvo Cars 2025 yılına
kadar küresel satışlarının yüzde 50’sinin tamamen
elektrikli modellerden oluşmasını hedefliyor. Geri
kalan ise hibrit modellerden oluşacak. Şirket bunun
için önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl tamamen
elektrikli bir otomobil pazara sunacak.Recharge
tamamen elektrikli ve plug-in hybrid güç ve aktarma
sistemlerine sahip tüm şarj edilebilir Volvo modelleri
için kullanılan genel isim olacak.
2020 yılının başlarından itibaren Volvo Cars web sitesine giren
müşterilere ilk olarak bir Volvo Recharge modeli isteyip istemedikleri
sorulacak.Elektrikli sürüşü daha fazla teşvik etmek üzere her Volvo
Rechargeplug-in hybridmodeli bir yıllık ortalama kullanım maliyetinin
geri ödenmesiyle bir yıl boyunca ücretsiz elektrikle satışa sunulacak.
XC40 Recharge, müşterilere bir Volvo’dan bekledikleri her şeyi verirken aynı zamanda modern çağın gereksinimlerine uygun 408 HP güç
üreten dört tekerlekten çekişe sahip güç ve aktarma sistemiyle tek
bir şarjla 400 km’nin üzerinde (WLTP) menzil kullanıma sunuyor. Hızlı

şarj özelliği sayesinde bataryanın yüzde 80’i sadece 40 dakika içinde
şarj edilebiliyor. Android destekli bilgi-eğlence sistemi, şirketin internet
bağlantılı dijital hizmetler platformu Volvo On Call ile tamamen entegre
bir şekilde çalışıyor.Volvo On Call ile plug-in hybridaraç sürücüleri
elektrikle ne kadar sürüş yaptıklarını takip edebiliyor. XC40 Recharge
ve Recharge ürün gamı şirketin son derece iddialı yeni eylem planının
somut bir kanıtı. Söz konusu eylem planı Paris İklim Koruma anlaşmasına uygun olarak somut eylemleri temsil ediyor ve Volvo Cars’ın
2040 yılına kadar iklim nötr bir şirket olma hedefini destekliyor.
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Volkswagen PASSAT - Automobile Magazine

Volkswagen, Passat, T-Cross ve ID.
ROOMZZ Automotive Brand Contest’te
ödülleri topladı

Volkswagen, Automotive Brand Contest 2019 ‘da Passat, T-Cross,
ID. ROOMZZ ve ID. BUGGY modelleriyle “Konsept”, “İç Tasarım”
ve “Yüksek Satış Hacimli (Volume) Marka Dış Tasarım” kategorilerinde 6 ödül birden kazanarak “Best of Best” ödülünün sahibi oldu.
Volkswagen modelleri tasarımlarıyla tüm dünyada ödülleri toplamaya devam ediyor. Son olarak Alman Tasarım Konseyi tarafından
düzenlenen Automotive Brand Contest 2019’da “Konsept”, “İç
Tasarım” ve “Volume Marka Dış Tasarım” kategorilerinde 6 ödül
birden kazandı. ID. ROOMZZ konsept otomobili “Konsept” kategorisinde “Best of Best” büyük ödülüne layık görülürken, ID. BUGGY konsept otomobili birincilik ödülünü aldı. Yeni Passat modeli

NISSAN Efsane Modellerini
Tüketicilerle Buluşturdu...

22
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ise “İç Tasarım” kategorisinde “Best of Best” ödülü ile ilk sırayı
alırken, T-Cross dış tasarım kategorisinde birincilik ödülü kazandı.
Yeni Passat, Alman Tasarım Konseyi üyeleri tarafından otonom
sürüş teknolojisi adına bir önemli kilometre taşı ve Volkswagen
tasarımcılarının başyapıtı olarak tanımlanarak büyük beğeni topladı.
Automotive Brand Contest, otomotiv sektöründeki en prestijli
uluslararası tasarım yarışmalarından biri olarak gösterilmekte ve
Alman Tasarım Konseyi tarafından düzenlenmektedir. Jüri medya,
tasarım, marka iletişimi ve üniversite temsilcilerinden meydana geliyor. Alman Tasarım Konseyi Alman Federal Meclisi kararıyla 1953
yılında kurulmuştur.

Nissan,Genel Merkezinin Tokyo’dan Yokohama’ya taşımasının
onuncu yıldönümünde Yokohama’daki Genel Merkezinde Kültürel
Miras Alanı’nın açılışını gerçekleştirdi. NISSAN Yokohama’daki
genel merkezde açtığı halka açık sergi alanı ile şirketin zengin klasik
otomobil koleksiyonundan seçilen efsane modellerini sergilemeye
başladı. NISSAN açılış etkinliklerinin bir parçası olarak, belirli bir
süreyle zamana damga vurmuş, efsane 19 modelini vitrine çıkardı.
Şirketin zengin tarihinden geleceğe uzanan yolu vurgulamak üzere
sergilenecek ilk araçlar ise Skyline Sport, Silvia ve Datsun 14
Roadster.
Ziyaretçilerin NISSAN’ın kültürel mirası hakkında bilgi edinebilecekleri rahat bir ortam sunan yeni Kültürel Miras Alanı, NISSAN’ın zengin tarihini ve süregelen müşteri odaklılığını vurgulamasına katkıda
bulunacak. NISSAN’ın kimliğiyle ve tarihiyle bağlantılı özgül temaları
ve konuları tanıtacak.

Audi’nin en çok satan modeli A4
güncellendi...

Audi’nin dünya genelinde
en çok satan modeli Audi
A4’ün en yeni nesli Türkiye’de
satışa sunuldu. Yeni Audi A4
PI, markanın yeni tasarım dili
ve sürücü ve yolcunun akıllı
telefonlarından aşina oldukları
kullanım kolaylığını sağlayan
MMI bilgi-eğlence sistem ile
güncellendi.
Audi’nin bugüne dünya çapında 7,5 milyon adetlik satışa
ulaşarak markanın tarihinde
en çok satan modeli olan
A4 yenilendi. Bu yıl 25’inci
yılını kutlayan modelin 5’inci
nesli olan Yeni Audi A4 PI,
Türkiye genelindeki Audi Yetkili
Satıcılarında satışa sunuldu.
Yeni bir tasarım dili ve neredeyse tamamen yenilenen ön yüzü
sayesinde, Yeni Audi A4 PI, ilk
bakışta daha sportif ve dinamik
duruyor. 12 farklı dış renk
seçeneğine sahip güncel mod-

el, standart hale gelen LED
farları ile birlikte alınabiliyor.
Yeni modelin bir önceki nesle
göre en güncellen bölgesi,
bilgi-eğlence sistemin kontrol
edildiği Audi MMI ünitesi. 10.1
inçlik ekran, sürücü ve yolculara akıllı telefonlarından aşina
oldukları bir deneyim sunuyor.

Audi’nin gelecek ile ilgili yol
haritasında, elektrikli mobilite
sağlayıcısı bir marka olarak
sadece modellerde değil, üretim
sürecinde de sürdürülebirlik
yaklaşımını benimsemek yatıyor.
Bu amaçla 2025 yılından itibaren
gezegendeki Audi araç parkının
yaşamında, karbon ayak izinin
2015 yılına oranla yüzde 30
azaltılması planlanıyor. Ayrıca,
tedarik ve üretim süreçlerinde
de sürdürülebilirlik kriterleri, bir
hedef haline getiriliyor. Marka,
2025 yılına kadar 30 elektrikli

modeli satışa sunacağını ve bu
süreçte satışlarının yüzde 40’ının
elektrikli modellerden oluşacağını açıklıyor. Volkswagen
Grubu’nun da elektrikli otomobil
stratejisine uygun hareket ettiğini
söyleyen Audi, modellerinin
Premium otomobil müşterilerinin beklentilerine göre de
revize edileceğini söylüyor. Buna
göre, özellikle uzun seyahatler
ve geniş araçlar için elektrikli
modellerin yanında, plug-in hibrit
teknolojisini de kullanacağını
açıklıyor.

Yeni Audi A4 PI, Türkiye’de 45
TFSI benzinli, 40 TDI ve 40 TDI
quattro dizel olmak üzere 2
litrelik 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.
Audi gelecekte elektrikli mobilite öngörüsünü ve çalışmalarını
“Yol Haritası E (Road Map E)
dokümanıyla kamuoyuyla paylaştı. Markanın her alanında bir
“elektrikli mobilite sağlayıcısı”
olarak konumlandığı bu süreçte
2025 yılına kadar 30 farklı elektrikli modeli de kullanıcılar ile
buluşturmaya hazırlanıyor
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Megane Sedan’a
Yeni Nesil Motorlar...

Star Wars için uzay
Porschegemisi tasarlıyor...

Megane Sedan, Türkiye’de bütün müşterilerinin talebine cevap verebilecek bir benzinli, bir dizel olmak
üzere toplam iki motor seçeneği ile satışa sunuluyor.
(Benzinli manuel & EDC: 1.3 TCe 140bg / Dizel manuel & EDC: 1.5 Blue dCi 115 bg).
Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç otomobili arasında yer alan
OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane Sedan, ürün gamına
eklediği yeni nesil turbo benzinli ve dizel motorlar ile sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. 1.3 TCe 140 bg benzinli ve 1.5 Blue
dCi 115 bg dizel motorlar, çevreci özelliklerinin yanı sıra yüksek
performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkat çekiyor. Renault
ürün gamında Kadjar ve Megane HB modellerinde yer alan 1.3
TCe benzinli motor, Megane Sedan’da 140 bg, 6 ileri manuel ve 7
ileri EDC seçenekleri ile birlikte sunuluyor. Yerini aldığı 1.6 16V 115
bg motora göre daha yüksek bir sürüş dinamizmi sunan 1.3 TCe
140 bg turbo benzinli motor, ortalama yakıt tüketimini (5,2-5,5l/100

km) ve CO2 emisyon salımını (119-126 g/km) daha düşük seviyelere çekiyor. 140 bg güç ve 240 Nm’lik tork değeri ile yüksek
performansa sahip yeni benzinli turbo motor, en düşük devirlerde
dahi maksimum sürüş keyfi sunuyor. Megane Sedan’ın modernize
edilmiş dizel motorlarında, performanstan ödün vermeden zararlı
emisyon miktarını azaltan (SCR) sistemi bulunuyor. “Blue dCi” adıyla anılan motor, önceki nesil motora kıyasla 5 bg daha fazla güç ve
10 Nm daha yüksek tork sağlayarak performanslı bir sürüş sunuyor. Düşük yakıt tüketimi (4,0-4,2l/100 km) ve CO2 emisyon salımı
(105-112 g/km) ile Blue dCi 115 motor, verimli ve performanslı bir
sürüş sunuyor.

1.3 TCe 140bg
1.5 dCİ 115bg
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Porsche AG ve efsanevi Star Wars filmlerinin yapımcısı Lucasfilm
serinin son filmi “Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi” için daha önce
benzeri görülmemiş bir uzay gemisi tasarlıyor. Gemi, filmin dünya
prömiyerinde görücüye çıkacak.Uzay gemisinin Porsche tasarım
DNA’sına sahip olacağını ifade eden Porsche AG Tasarım Departmanı Başkan Yardımcısı Michael Mauer,

“Bu heyecan verici bir görev. İlk bakışta ortak bir yönlerinin olmadığı
düşünülse de iki markanın da benzer bir tasarım felsefesi var. Star
Wars tasarım ekibiyle sıkı işbirliği bizim için son derece olumlu bir
gelişme. İki tarafın da bu işbirliğinden büyük avantajlar elde edeceğini düşünüyorum” dedi. Lucasfilm Başkan Yardımcısı ve Yetkili
Kreatif Direktör DougChiang ise “Star Wars ve Porsche markalarının
küresel cazibesi bu markaların ikonik tasarımları ile şekilleniyor. Bu
proje ile iki dünyayı birleştiriyoruz. Çok, çok uzakta olan bir galakside
geçen egzotik bir filmi tasarlarken ve heyecan verici Porsche spor
otomobiller geliştirirken ortaya konan hassas bir çalışma. Bu işbirliği,
Porsche ve Star Wars’a layık olan heyecan verici yeni bir uzay
gemisi yaratmak için iki markanın en iyi özelliklerini harmanlayacak
inovatif bir tasarım vaat ediyor.” diye konuştu. Tasarım ekibi, uzay
gemisini tasarlamak ve uygun bir model oluşturmak için ilerleyen
haftalarda düzenli olarak Stuttgart, Kaliforniya ve San Francisco’da
buluşacak. İki markanın hayranları uzay gemisinin heyecan verici
geliştirme sürecini çevrim içi olarak www.thedesigneralliance.com
adresinden takip edebilecekler.
Kasım -2019
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YENİ CAPTUR
YEPYENİ TASARIM,
KALİTE VE TEKNOLOJİ

SUV pazarının öncü modellerinden Renault Captur,
lanse edildiği 2013 yılından
bu yana 1,5 milyon satış
adedine ulaşarak hem Fransa
hem Avrupa’da kısa sürede
segmentinin en çok satan
modeli oldu. Segmentinde
oyuncu sayısındaki artışa
rağmen her yıl yükselen bir
satış grafiği gösterenRenault
Captur, 2018 yılında Fransa’da
67 bin, Avrupa’da ise 215 bin
satış adedi ile B-SUV segmentliderliğini sürdürdü. Rekabetin
giderek arttığı pazarda Yeni
Captur, bir önceki neslini
başarıya taşıyan kimliğini
daha güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren
model, dinamik ve güçlü
yeni SUV çizgileriyle dikkat
çekiyor. Renault Grubu için
üst düzeyde stratejik bir bölge
olan Çin’de de üretilecek olan
Yeni Captur böylece global bir
model haline geliyor. Model,
Güney Kore dahil olmak üzere
Renault markası altında, tüm
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pazarlarda aynı isim ile pazara
sunulacak. Yeni Captur,CMF-B platformu gibi yeni
platformların kullanımı ve ortak
teknolojilerin geliştirilmesi ile
İttifak bünyesindeki sinerjiyi
güçlendirmeye yönelik,Grup
stratejisinin merkezinde yer
alıyor.Modelin yeni elektrik
ve elektronik mimarisi, en
yeni teknolojik gelişmelerin
kullanımını mümkün hale
getiriyor.Yeni Captur, elektrikli,
internet bağlantılı ve otonom
sürüş özellikleriyle Renault
Grubu’nun stratejik planını
destekliyor. Yeni Captur’de
modelin DNA’sını oluşturan
kişiselleştirme ve modülerlik özelikleri korunuyor. Yeni
Captur ile 11 gövde rengi,
4 kontrast tavan rengi ve 3
özelleştirme paketi ile toplamda 90 farklı kombinasyon
seçeneği sunuluyor. Captur’ün
konfor ve modülaritesi için
kilit bir faktör olan kayar arka
koltuklar, ikinci nesilde de
mevcut.

Yeni Captur, 536 litre gibi oldukça yüksek bir bagaj hacmi (sınıfının
en iyisi), 27 litreye kadar iç depolama hacmi ve hepsinden de önemlisi benzersiz bir modülarite sunuyor. Yeni Captur, yenilenen verimli
bir motor yelpazesine sahip. Yeni Captur, 4 benzinli ve 3 dizel motor
ile pazara sunuluyor >>

benzinli 1.0 TCe 100bg, 1.3 TCe 130 bg GPF*, 1.3 TCe 130 bg EDC
GPF, 1.3 TCe 155 bgEDC GPF ve dizel 1.5 Blue dCi 95 bg, 1.5 Blue
dCi 115bg ve 1.5 Blue dCi 115 bg EDC.Yeni Captur, 2020 yılından
itibaren motor seçenekleri arasına E-TECH Plug-in hibrit motor da
ekleyecek. Renault Grubu için bir ilk olan bu ürün, aynı zamanda B-SUVsegmentinde de benzersiz bir seçenek olacak. Renault Mais Genel
Müdürü Berk Çağdaş: “Avrupa’da B-SUV segment lideri olanCaptur,daha belirgin yeni çizgileri ile dinamik ve güçlü bir SUV görünümü
kazanıyor. Modelin DNA’sındaki temel özellik olan kişiselleştirme ve
modülerlik korunurken Yeni Captur, sahip olduğu eksiksiz sürüş destek
sistemlerinin yanı sıra en kapsamlı teknolojik donanımları ile rakiplerinden ayrılıyor. 2020 yılından itibaren Renault Grubu’nun ve sınıfının ilk şarj
edilebilir (plug-in) hibrit motorunu da müşterilerinin beğenisine sunacak
olan Yeni Captur,verimli ve ekonomik bir motor seçeneğine sahip.
Türkiye binek otomobil pazarından yüzde 3,7 pay alan B-SUV segmentinin önemli oyuncularındanCaptur’ün, yenilenen tasarım ve özellikleri
ileTürkiye pazarındaki iddiasını arttıracağına inanıyoruz.’’ dedi.
Daha dinamik ve farkedilir bir tasarıma sahip Yeni Captur, güçlendirilen SUV kimliği ile göze çarpıyor. Dış tasarımda gerçekleştirilen
dönüşüm sayesinde modelin çizgileri daha modern, kendine özgü
ve etkileyici hale geliyor.ön ve arka Full LED C şeklinde farları ve
dekoratif krom detaylar gibi özelliklerin tümü, kalitedeki iyileştirmenin
bileşenleri olarak göze çarpıyor.4,23 metre uzunluğu ile önceki modele kıyasla 11 cm daha uzun olan yeni Captur,Atacama Turuncu,
Alev Kırmızı, Demir Mavi gövde renkleri ile göze çarpıyor. Ametist
Siyah ise INITIALE PARIS versiyonu ile birlikte sunuluyor. Yeni Clio
ile birlikte, otonom sürüşün ilk adımı olan sürüş destek sistemleri, B
segmentindeki modellerle standart olarak sunulmaya başlayacak.
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Mitsubishi Motors, elektrikli
araç yelpazesini genişletecek...
MITSUBISHI MOTORS 2019 Tokyo Otomobil Fuarı’nda
MI-TECH CONCEPT buggy tipi elektrikli SUV konsept
otomobilini dünyaya tanıttı..

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC), Tokyo’da
düzenlenen ve dünya otomotiv sektörünü buluşturan en önemli
etkinliklerden biri olan 2019 Tokyo Otomobil Fuarı’nda MI-TECH
CONCEPTküçük ölçekli elektrikli SUV konsept otomobil ile MITECH CONCEPT ve SUPER HEIGHT K-WAGON CONCEPT
Kei otomobili görücüye çıkardı. MMC CEO’su Takao Kato ve
COO’suAshwaniGupta, düzenlenen basın toplantısında araçları
tanıtarak MMC’nin elektrifikasyon stratejisini açıkladılar. Kato
konuşmasında “Elektrifikasyon teknolojisine, özellikle plug-in
hibrit (PHEV) modellere odaklanıyoruz. MMC’nin gelecekte PHEV
kategorisinde lider olması için daha fazla varyasyon sunarak
veittifakın çeşitlilik içeren elektrifikasyon teknolojilerinden yararlanarak elektrikli araç yelpazemizi genişleteceğiz” dedi. Gupta
ise, MMC’nin elektrifikasyon teknolojilerinden birini 2022 yılına
kadar yeni orta ve kompakt SUV’larda, Kei otomobilde ise yakın
gelecekte kullanmayı planladıklarını ekledi.
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Bölgelere göre seçilebilecek dizel, gaz yağı ve alkol gibi çeşitli
yakıtlarla çalışma esnekliği, gaz türbininin bir başka faydası olarak
dikkat çekiyor. Egzozun temiz olması da çevresel ve enerji meselelerine yanıt veriyor.

Yanlardaki yükseltilmiş çamurluklar ve geniş çaplı lastikler, bir
SUV olarak üst düzey hareket kabiliyetini ve gücü, ayrıca araziyi
tam anlamıyla kavramak için gereken dengeyi yansıtıyor. Etkileyici bir görünüme sahip olan gövdenin şık tasarımı, adeta
bir kesme makinesinde şekillendirilmiş bir metal külçeyi anımsatırken konturlu yanlardaki basamaklarla tasarım ile kullanışlılık
arasında denge sağlanıyor. Aracın arkası, SUV’un sağlamlığını
vurgulamak amacıyla metal külçeden oyulmuş büyük ve kalın
bir altıgen tasarıma sahip. T şekilli arka farlar, önde de kullanılan
aynı tasarımı paylaşıyor. Aracın içinde, yatay gösterge paneli ve
işlevsel tasarım kullanımı kolaylaştırıyor. Yatay tema, gösterge
paneline ve direksiyona entegre edilen bakır çizgilerle daha da
vurgulanıyor. Klavye şekilli tuşlar, yatay temayı izleyerek orta konsolun üzerinde konumlanırken öndeki tutma kolu aynı zamanda
tuşların kullanımını kolaylaştırmak için dayanak işlevi de görüyor.
İşlevler sade ve düz, kolay anlaşılır bir şekilde sunulurken tuşlara
basıldığında güvenli bir his veriyor. MMC, sürücüye daha çok
huzur veren bir tasarımı vurguluyor. Ön cam, araç davranışı,
araziyi tanıma ve optimum rota yönlendirmesi gibi ilgili tüm bilgileri grafik bir şekilde sunuyor.
Kasım -2019
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Yeni BMW 1 Serisi Türkiye’de...

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW,
kompakt sınıftaki en sportif temsilcisi Yeni BMW 1 Serisi’ni Türkiye’de satışa sundu. 1.5 litre hacminde 3 silindirli
dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip olan Yeni
BMW 1 Serisi, her iki versiyonda da Sportline ve M sport
olmak üzere iki farklı tasarım ve ilave olarak Executive
donanım paketi ile tercih edilebiliyor. 7 ileri Steptronik
otomatik şanzımanın tüm motor ve donanım seçeneklerinde standart olarak sunulduğu üçüncü nesil BMW 1
Serisi,233 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla yollarla
buluşuyor. Birinci ve ikinci jenerasyonları ile bugüne kadar
2.4 milyon adetten fazla üretilen Yeni BMW 1 Serisi,
kompakt sınıfta benzeri görülmemiş bir dinamik sürüş
karakteri sergiliyor.BMW’nin genlerinde yer alan tüm temel sürüş dinamiği bileşenlerinin ve kontrol sistemlerinin
entegrasyonu, Yeni BMW 1 Serisi’nin her koşulda üstün
yol tutuş kabiliyeti sunmasını sağlıyor.

BMW Group’un önden çekişli otomobiller konusunda
uzun yıllardır edindiği tecrübeyi son 5 yılda geliştirdiği en
yeni BMW önden çekişli sürüş mimarisiyle aktardığı son
otomobil olan Yeni BMW 1 Serisi,bu sayede boyutlarında küçük farklılıklar olmasına rağmen, öncüsüne
göre çok daha fazla yaşam alanı sunuyor. Yeni BMW
1 Serisi, öncüsünden on milimetre daha kısa olmasına rağmen 34 milimetre daha geniş ve 13 milimetre
daha yüksek tasarlandı. Arka koltuktaki yolcular için diz
mesafesi36 milimetre baş mesafesi ise 19 milimetre arttı.
Bagaj bölümüne artık çok daha kolay bir şekilde erişim
sağlanırken, hacmi de 20 litre artışla 380 litreye ulaştı.
Elektrikli bagaj kapağına da ilk kez opsiyonel donanımlar
arasında yer veren Yeni BMW 1 Serisi’nin arka koltukları yatırıldığı takdirde bagaj hacmi 1.200 litreye kadar
çıkıyor. BMW’nin ikonik böbrek tasarımlı ön ızgarası da
BMW 1 Serisi’ndeilk kez yeni jenerasyonda birleşiyor.
Yeni 1 Serisi’nde çok daha büyük ve tek bir parça gibi
algılanacak şekilde tasarlanan ön ızgara, BMW’nin yeni
tasarım yorumunu yansıtıyor. Yepyeni BMW 1 Serisi’nin
köpekbalığı burnu, yükselen omuz çizgisi ve geleneksel
Hofmeister kıvrımının C sütununda yükselen ince pencere
çizgisi dikkat çekiyor.
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İç mekân kalitesini en üst seviyeye
çıkaran Yeni BMW 1 Serisi’nde, ilk kez
elektrikli panoramik cam tavan seçeneği
de sunuluyor. Yüksek kaliteli malzemeler
ve yenilikçi detayların buluştuğu geniş iç
mekâna ferahlık hissi katan panoramik
cam tavanın yanı sıra, aydınlatmalı iç mekan kaplamaları da Yeni BMW 1 Serisi’nin
premium hissini artırıyor. LED aydınlatmalar, altı farklı renk seçeneği ile yarı
saydam efektler oluşturarak iç mekândaki
atmosferi değiştirmeye yardımcı oluyor.
Isıtma ve iklim fonksiyonları için gruplandırılmış kontrol düğmeleri ve çeşitli
sürüş fonksiyonları, kullanım kolaylığı
sağlarken, akıllı telefonlar için Kablosuz
Şarj seçeneğine sahip fonksiyonel saklama gözü gibi ilkleri ek konfor ve kolaylık
sağlıyor. Yeni BMW 1 Serisi biri benzinli
diğeri dizel olmak üzere 3 silindirli iki farklı
motor seçeneğine sahip.BMW EfficientDynamics ailesinin en son üyeleri olan
bu verimli motorların ilkini 116 bg güç
üreten 116d oluşturuyor. 0’dan 100’e
10.1 saniyede ulaşan otomobil 270 Nm
tork sağlıyor ve 4.6 litreye kadar düşen
karma yakıt tüketimine sahip. 1.5 litre
hacmindeki benzinli motor seçeneği ise
5.9 litreye kadar inen karma yakıt tüketimi
ile 140 bg güç ve 220 Nmüreterek 0’dan
100’e 8.5 saniyede ulaşıyor. Tüm motor
seçeneklerinde 7 ileri vitesli çift kavramalı
Steptronic şanzıman standart olarak
sunuluyor. Ayrıca özel sipariş üzerine Türkiye’ye getirilebilecek BMW’nin en yeni
dört çeker sistemine sahip benzinli M135i
xDrive modeli, 306 bg motor gücü ve
ürettiği 450 Nm tork ile Yeni BMW 1 Serisi’nde performans tutkunlarına benzersiz
bir sürüş keyfi sunuyor.

Yeni BMW 1 Serisi’nde Park Mesafe Kontrolü
(PDC), geri görüş kamerası ve yola paralel alanlara
otomatik olarak park edilmesini ve paralel park
yerlerinden otomatik manevra yapılarak çıkılmasını
sağlayan Park Asistanı da standart donanım
kapsamında yer alacak. Ayrıca ilk kez Yeni BMW
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Yenilikçi sürüş destek sistemleri Yeni
BMW 1 Serisi ile kompakt sınıfta ilk
kez sunuluyor. Söz konusu sisteme
bağlı olarak, radar ve ultrasonik
sensörler tarafından toplanan kamera
görüntüleri ve veriler, aracın çevresini
izlemek ve sürücüyü tehlikelere karşı
uyarmak veya doğru frenleme ve
yönlendirme ile kaza riskini en aza
indirmek için kullanılıyor. Standart
donanım kapsamında yer alan güven-

lik sistemi, sürücüyü bisikletlilerin
mevcudiyeti konusunda uyarırken,
şehir içinde fren fonksiyonlu çarpışma
ve yaya uyarı sistemini de içeriyor. Ayrıca 70 ila 210 km / s arasında çalışan
aktif şerit dönüşlerine sahip Şeritten
Ayrılma Uyarısı, Şerit Değiştirme
Uyarısı, Arka Çarpışma Uyarısı ve
Çapraz Trafik Uyarısı özelliklerine
sahip Sürüş Asistanı, Yeni BMW 1
Serisinde standart olarak sunuluyor.

3 Serisi’nde tanıtılan ‘Geri Gidiş Asistanı’ da Yeni
BMW 1 Serisi’ndestandart olarak sunulacak. Direksiyon hareketlerini kaydeden geri gidiş asistanı,
daha sonra aracı 50 metre boyunca sürücünün
müdahalesine gerek duymadan sıkışık ya da karmaşık alanlardan kolaylıkla çıkarabiliyor.
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Taycan 4S

P

orsche, geçen ay eş anlı olarak üç kıtada Dünya prömiyerini
gerçekleştirdiği tamamen elektrikli
spor otomobili Taycan modelininTurbo ve TurboS versiyonlarının
ardından üçüncü versiyonu olan Taycan
4S modelini ürün gamına ekledi. İki farklı
boyutta batarya ile sunulan Porsche
Taycan 4S modeli “PerformanceBattery”
bataryası ile 530 HP, “PerformanceBattery Plus” bataryası ile ise 571 HP güç
sunarken motor gücü ve menzil değerleri değişiklik gösteriyor: “Performans
Battery” bataryası ile 390 kW’a (530
PS) kadar ekstra motor gücü üreten
Taycan 4S,“PerformanceBattery Plus”
bataryası kullanıldığında ise, 420 kW’a
(571 PS) kadar motor gücü sağlıyor. Her
iki batarya türünde de durma halindeki
standart pozisyonundan 100 km/s’ye 4,0
saniyede çıkıyor ve 250 km/s azami hıza
ulaşıyor. “PerformanceBattery” batarya ile
407 kilometreye kadar ve “PerformanceBattery Plus” batarya ile 463 kilometreye
kadar menzil sağlanıyor. Böylece, mevcut
Taycan modelleri arasında en yüksek
menzil değerine ulaşılmış olunuyor. Yeni
4S modeli de Taycan’ın spor otomobillere
özgü nefes kesen ivmelenme, çekiş gücü
ve sürekli kullanılabilir olağanüstü motor
gücü gibi güçlü karakteristik özelliklerine
sahip bulunuyor. Arka dingilde üzerindeki
sürekli mıknatıslı senkron motorun aktif
uzunluğu 130 milimetre olupTaycan
Turbo ve Taycan TurboS modellerindeki
ilgili motor bileşeninden tam 80 milimetre
daha kısadır. Taycan 4S’in ön dingilinde
kullanılan darbe kontrollü invertör 300
ampere kadar, arka dingildeki invertör ise
600 ampere kadar çalışıyor.
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aycan, temiz ve saf tasarımıyla
yeni bir dönemin başladığının
sinyallerini verirkenaynı zamanda, Porsche’nin kolayca ayırt
edilen tasarım DNA’sının izlerini taşıyor.
Önden bakıldığında, oldukça geniş ve
düz görünüyor ve hatları oldukça belirgin
kanatlar göze çarpıyor. Arka tarafta aşağı
doğru eğime sahip spor görünümlü tavan
hattı ise Taycan’ınsilüetini şekillendiriyor.
Keskin hatlı yan kısımlar da otomobilin
karakteristik özellikleri arasında bulunuyor. Şık iç tasarım, çekik arka C sütunu
ve belirgin kanat omuzları markanın
alışılageldik özelliklerinden biri olarak otomobilde keskin bir arka bölümün ortaya
çıkmasını sağlıyor. Arka kısımdaki LED
stopaydınlatmasınaentegre cam efektli
Porsche logosu gibi yenilikçi öğeler de
dikkat çekiyor.
aycan’ınTurbo ve Turbo S
modellerine göre farklı özellikleri
arasında aerodinamik olarak optimize edilmiş 19 inç Taycan S Aero
jantları ve kırmızıya boyanmış fren kaliperleri bulunuyor. Yeni geometriye sahip ön
alt panel, yan eşikler ve siyah arka difüzör
görsel anlamda otomobilin daha iyi ayırt
edilmesini sağlıyor. Porsche DynamicLightSystem Plus (PDLS Plus - Porsche
Dinamik Far Sistemi) dahil olmak üzere
LED farlar standart olarak sunuluyor.
aycan’ın ön konsolu, 1963 model
orijinal 911’in ön konsolundan
ilham alınarak tasarlanmış. Açık
ve tamamen yenilenmiş yapısıyla yeni bir dönemin başlangıcını işaret
eden Taycan’ın kokpiti, bariz bir şekilde
sürücü odaklı, sade, minimalist ve ultra
modern bir şekilde tasarlanmış. Kontrol
tuşları hem kolaylıkla kullanılabiliyor, hem
de dikkat dağıtmıyor. 10,9 inçlik merkezi
bilgi ve eğlence göstergesi ile tercihe
bağlı yolcu göstergesi, birlikte siyah panel
görünüşüne sahip entegre bir cam bant
oluşturarak iç tasarımla görsel uyum
sağlıyor.

T
T
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OODYEAR, ödüllü kış lastikleri UltraGrip
ailesinde yeni nesil ürün gamına
geçiş yaptı. UltraGrip Performance+,
UltraGrip 9+ veya UltraGrip Cargo lastiklerini kullanan yüksek performans ve standart
otomobiller ile ticari araçlar, birinci sınıf kış
performansı deneyiminin tadını çıkaracaklar.
oodyear UltraGrip Performance+
lastikleri iki temel teknolojisi sayesinde
yüksek performans araçlarının ıslak,
kuru zemin ve kış şartlarındaki performansını artırıyor. Traction Protect Teknolojisi
lastiklerin yolun şeklini almasını sağlayan özel
bir reçine bileşeni içeriyor, bu sayede frenleme
sırasında lastiğin yola tutunma etkisi artıyor.
Winter Grip Teknolojisi ile lastik sırtındaki özel
bileşenler düşük sıcaklıklarda da esnekliğini
koruyarak buzlu ve karlı zeminlerde yol tutuş
etkisi en üst seviyeye çıkarılıyor.

Goodyear, Yeni UltraGrip
Serisiyle Ödüllü Kış Lastikleri
Portföyünü İleriye Taşıdı...
36

Number 1 - Automobile Magazine

Kasım -2019

37

Lastik- Automobile Magazine

U

ltraGrip 9+ lastikleriyle Goodyear
tüketicilerin sert kış koşullarında ortaya
çıkan zorlu yol şartlarınını üstesinden
en rahat şekilde gelmelerine yardımcı
oluyor. Mileage Plus teknolojisi zorlu yol koşullarında lastikleri çatlama ve parça kopmalarına
karşı koruyarak daha yüksek kilometre performansı sunuyor. UltraGrip 9+ lastikleri ayrıca
Winter Grip Teknolojisi’ne de sahiptir, soğuk
havalarda esnekliğini kaybetmeyen özel hamuru
sayesinde karlı ve buzlu zeminlerde üstün yol
tutuş performansı sağlanıyor.
ltraGrip Cargo, en zorlu kış koşularında
araçlarının yola devam etmesini isteyen
ticari araç sahipleri için geliştirildi.
Lastik sırt deseni ve hamurunda yapılan
iyileştirmeler sayesinde Goodyear’ın hafif ticari
araçlar için geliştirdiği bu yeni kış lastiği serisi,
karlı zeminlerde olağanüstü fren performansı
sunarken, lastiklerin kilometre performansını
artırarak toplam masrafların düşürülmesine
katkı sağlıyor.
ltraGrip 9+ lastiklerinin ebat
seçenekleri 2019 Eylül ayında
tamamlandı. UltraGrip Performance+
desenindeki lastikler ise Haziran 2019
itibarıyla piyasaya sürüldü ve Eylül ayı itibarıyla
birçok ebatta raflardaki yerine aldı, bütün ürün
gamının ise 2020 yılının ortasına kadar tamamlanması planlanıyor.
ltraGrip Cargo lastikleri ise birkaç ebat
dışında tamamen kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda, kalan ebatlar
ise önümüzdeki günlerde piyasaya
sürülecek.

U
U
U
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Roadshow’u ile 5 bin kamyon
sürücüsüne ulaştı...

C

ontinental’in Türkiye’nin dört bir
yanındaki, kamyon kooperatiflerine
yönelik başlattığı bir aylık roadshow
sona erdi. “Yola Çıkana Arka Çıkar”
sloganıyla 21 ilde lojistik sektöründe hizmet
veren emektar kamyon sürücüleri ile buluşan
Continental; ürün, hizmet ve servislerinin yanı
sıra teknolojileri hakkında bilgiler de verdi.
Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikler ile
yaklaşık 5 bin kooperatif üyesine ulaşıldı.
ünyanın en büyük uluslararası lastik
ve orijinal ekipman tedarikçilerinden
Continental, kamyon lastiklerinde
sunduğu ürün, çözüm, hizmet ve servis
avantajları konusunda sürücüleri bilgilendirmek
amacıyla yaklaşık 7.500 kilometre katederek 21
ili kapsayan bir roadshow gerçekleştirdi.
ldukça yoğun ilgi gören etkinlikler
ile yaklaşık 5 bin kooperatif üyesine
ulaşıldı. Yeni Ford Trucks F-Max’in
orijinal ekipman tedarikçilerinden olan
Continental, bir ay süren roadshow kapsamında
lastik hava basıncı ve diş derinliğinin önemine
değinirken yakıt tasarrufu, kilometre performansı, güvenlik, konfor ve dayanıklılık gibi
birçok fayda sunan kamyon lastikleri hakkında
bilgiler verdi. Otomotiv ve lastik teknolojisinin
bir arada olduğu tek şirket olan Continental
ayrıca teknolojileri hakkında bilgiler de paylaştı
ve roadshow’a katılım sağlayanlar Ford Trucks
F-Max’i yakından tanıma şansına sahip oldu.

apılan ziyaretlerle
ilgili değerlendirmede
bulunan Continental Türkiye Kamyon
Lastikleri Satış Müdürü Hartwig
Kühn, “Özellikle uzun mesafe
taşımacılık olmak üzere, kamyon
kooperatiflerinin de dâhil olduğu
nakliye sektörü zorlu bir rekabet
ile karşı karşıya. Güvenliği de
bir kenara bırakmadan, taşınan
ürünlerin güvenilir bir biçimde
teslim edilmesi, uygun maliyet,
yakıt verimliliği ve lastik sırtını
yenileyebilme gibi özellikler
kamyon sürücüleri için en önemli konuların başında geliyor. Tüm
bu özellikler kamyon lastiklerimiz tarafından sağlanabiliyor.
Continental olarak kamyon
sürücülerimizin ihtiyaçlarına

cevap vermek için ürünlerimizi
sürekli geliştiriyoruz. Örneğin
ContiPressureCheck teknolojilerimizi ile lastik nedeniyle olası
kaza risklerini minimize ederek,
iş sağlığı ve güvenliği konusunda
kooperatiflere yardımcı oluyoruz.
Tabii ki kamyon sürücüleri için
bizden sadece lastik satın almaları yeterli değil. Bu müşterilerimiz bütüncül servis ihtiyacı da
duyuyorlar. Bu nedenle kamyon
tarafındaki müşterilerimize 360
derece servis de sunuyoruz.
Bir ay süren ve çok verimli
geçen ziyaretlerimizde hem bu
hizmetlerimizi kamyon sürücüleri
ile paylaşma imkânı bulduk hem
de kendilerine lastik eğitimleri
verdik.” dedi.

D
O
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TEST: 2019 Honda Civic İnceleme…
Bir Honda Civic Satın Almalı mıyım?

Düzgün yol tutuşu ve iyi motor gücü var, ancak Civic bu ölçümlerin her
ikisinde de daha başarılı. Hyundai, sınıftaki en düşük başlangıç fiyatlarından birine sahip. Ancak Honda, çok sayıda standart güvenlik özelliği,
geniş bir arka koltuk ve büyük bir bagajla daha etkileyici bir kabine sahip.
Hyundai’nin bilgi-eğlence sistemi, Honda’nın kinden daha basit ve kullanımı daha kolay ve daha iyi bir tahmin edilebilir güvenilirlik derecesine
sahip, ancak bu sizi daha çekici olan Civic’ten de ayırmaya yetmiyor.

2019 Honda Civic, çeşitli enerjik motor
seçeneklerine sahiptir. Hepsi iyi güç ve
ivme sağlıyor. Şanzımanlar sorunsuz ve iyi
çalışıyor. Civic ayrıca kendi sınıfı için iddialı
bir yakıt ekonomisi sağlıyor. Honda konforlu bir sürüşün yanı sıra sportif ve yola
duyarlı bir sürüş sunuyor. Şehir içi
(lt/100 km) 8,6lt. Şehir dışı (lt/100 km)
5,2lt. Ortalama da (lt/100 km) 6,5lt yakıt
tüketiyor.. Bagaj hacmi: 519 litre Yeni Civic
Sedan 1.6L Dream Benzin 129.500 TL....

Editör: Özgür SUNAY

Civic modellerinin çoğu – sedan, coupe veya hatchback olsun – beş kişiyi
barındırıyor. R tipinde sadece dört kişi rahat oturabiliyor. Ön koltukları oldukça rahat, baş ve bacak mesafesine sahip. Sedan’da arka koltuk alanı
en iyisidir. Arka Tavan boşluğu biraz dar olsa da, uzun boylu insanlar
için arka tarafta çok sayıda bacak boşluğu yer alıyor.

42
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019 Honda Civic, kompakt araç
sıralamamızın zirvesine
yaklaşıyor. Sınıf rakiplerinin
çoğundan daha iyi performans sağlar ve konforlu
oturma özellikli lüks bir iç
tasarıma da sahiptir. Bununla birlikte, Civic’in ortalamanın altında tahmin edilen
güvenilirlik derecesi dikkate
değer bir dezavantajdır.
Evet, Honda Civic iyi bir
otomobil. Coupe, sedan ve
hatchback gövdesi stillerinde mevcut olan bu model,
bir Civic alabileceğiniz gibi,
az sayıda kompakt otomobilin eşleştirebileceğimiz çok
yönlülüğe sahiptir. Civic,
C segmentinde müşterileri
seçeneklerini daralttığında
kesinlikle finalistlerden biri
konumunda ilk 3 sırada yer
almakta. Toyota Corolla ve
Hyundai Elantra gibi rakiplerinden benzer ama daha
iyi bir otomobil. 2019 Honda Civic, 2016 model yılı ile
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başlayan bir neslin parçası.
2019’da Honda dış tasarımı
da geliştirdi, yeni bir Sport
trimine girdi ve dokunmatik ekran arayüzüne eşlik
etmek için çok gerekli bir
fiziksel ses düğmesi de ekledi. Honda Sensing sürücü
yardımı özellikleri paketi
2019 modeli için standart
hale geldi. Toyota Corolla tamam sağlam araba,
ama Honda Civic kadar iyi
değildir. Corolla, çekingen
temel motor ve biraz daha
güçlü bir motorla genel olarak anemik bir performansa
sahiptir. Toyota’nın
ullanımı ertelemeye
değer ve sürüş kalitesi
sert darbelere maruz
kalabilir. Öte yandan,
Civic birkaç güçlü motor
seçeneğine sahip ve sürüşü
eğlenceli. Civic ile daha
güzel bir iç mekan, daha
fazla bagaj alanı ve daha
iyi yakıt ekonomisi elde edeceksiniz.

k

Corolla’da kullanıcı dostu (ve standart) bir dokunmatik ekran bilgi eğlence
sistemi bulunurken, Android Auto veya Apple CarPlay desteği yoktur. Bu
akıllı telefon entegrasyon özelliklerinin her ikisini de Civic’te bulabilirsiniz.
Corolla’nın daha iyi tahmin edilmiş bir güvenilirlik derecesi vardır, ancak
Civic üzerinden bunu öngörmek için de yeterli değildir. Corolla gibi, Hyundai Elantra da rekabetçi kompakt otomobil sınıfının ortasında yer alan iyi
bir otomobildir. >>

2019 için Honda, kontrol paneline geleneksel bir fiziksel ses düğmesi
ekledi. Önceden, sürüş sırasında rahatsız edici olabilecek dokunmatik ekran kontrolleri ile ses seviyesini ayarlamanız gerekiyordu.
Civic turboşarjlı 1.5 litrelik dört silindirli motora sahip. Yurt dışında ise
Honda Civic, 158 beygir gücü için iyi bir 2.0 litre dört silindirli motor
ile standart olarak satılıyor. 1.5 litrelik dört silindirli motor, sürekli
değişken otomatik şanzıman (CVT) 174 beygir güç üretiyor. Ulusal
Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, 2019 Civic’e, önden çarpışma
testinde beş yıldızdan 4 ve yandan çarpma ve devrilme testlerinde

Civic’in kabini sağlam bir yapı kalitesine sahip ve lüks malzemelerle dolu.
Plastik yüzeyler bile etkileyici. Bu, bazen diğer otomobillerde bulunan sert
veya ucuz hissi veren plastiklerle çelişebilir. 2019 Civic sedan, kompakt
bir otomobil için bir ton bagaj alanına sahip. 2019 model Civic, Android
Auto ve Apple CarPlay için desteği olan 7 inçlik bir dokunmatik ekran bilgi
eğlence sistemine sahiptir.

beş yıldız üzerinden 5 genel çarpışma testi vermiştir. Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü, Civic’e tüm çarpışma testlerinde en yüksek iyi
otomobil derecesini vermiştir, ancak Civic’in farları, önündeki yolu ne
kadar iyi aydınlattığı testinde ise en düşük zayıf puanı almıştır. 2019
Civic, Honda Sensing sürücü yardımı özellikleri paketiyle standart
olarak geliyor. Bunlar arasında otomatik uzun farlar, uyarlanabilir hız
sabitleyici kontrolü, şerit ayrılma uyarısı, şerit tutma yardımı, yoldan
ayrılma azaltma, ileri çarpışma uyarısı ve otomatik acil durum frenlemesi bulunmakta.
Kasım -2019
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TEST: 2019 Hyundai Accent İnceleme…
Hyundai Accent İyi Bir Araba mı?

Editör: Özgür SUNAY
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vet, Hyundai Accent iyi bir
otomobil. Geniş ve çekici bir iç
tasarıma, mevcut özelliklerin hoş
bir ürün yelpazesine ve mükemmel
bir öngörülebilir güvenilirlik derecesine sahiptir. Accent iyi bir yakıt
ekonomisi elde eder ve iyi idare eder.
2019 Hyundai Accent, subcompact
araba sıralamamızın zirvesine yaklaştı.
Güzel bir iç mekana, mükemmel
güvenlik puanlarına ve mükemmel
bir öngörülen güvenilirlik derecesine
sahip. Yukarıda listelenen tüm pozitiflere ek olarak, Accent güçlü güvenlik
puanlarına sahiptir, ortalamanın altında
bir başlangıç fiyatı taşır ve iyi bir değer
sağlar. 2019 Accent, 2018 model
yılıyla başlayan bir neslin parçası.
2019 için kayda değer bir değişiklik
yok. Otomobil incelemelerimizi kişisel
görüşlerimize dayandırmıyoruz. Bunun
yerine, profesyonel test sürücülerinin
bulgularını, puanladığımız her araca
tam bir genel bakış sağlamak için
güvenilirlik dereceleri ve güvenlik
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puanları gibi verilerle birleştiriyoruz.
Rakiplerinize baktığımızda, Toyota
Corolla ayrıca kompakt bir otomobil.
Hyundai Aksan’dan daha fazla özelliği
var, ancak Hyundai aslında daha
büyük bir gövdeye sahip ve iç kalite
açısından karşılaştırılabilir. Corolla,
Accent’ten çok daha fazla yakıt tasarruflu bir Eco modeli sunuyor, ancak
bu ikisi performans açısından benzer.
Burada doğru seçim, büyük ölçüde
kişisel tercihinize bağlıdır. Accent beş
kişiyi iç kısımda barındırıyor. Koltuklar genel olarak rahattır, ancak deri
döşeme ve elektrikli koltuklar gibi
koltuk yükseltmeleri sunmuyor. İki
adet LATCH araba koltuğu konektörü
vardır. Sistem, Karayolu Güvenliği
Sigorta Enstitüsünden kullanım kolaylığı açısından ikinci en yüksek Kabul
derecesini aldı. Accent, oldukça sade
kabin tasarımına rağmen içeride iyi
görünüyor. Çok fazla sert plastik var,
ancak bazı rakiplerin aksine Accent’e
ucuz bir his vermiyorlar.

ccent’teki standart özellikler
arasında Bluetooth, USB
bağlantı noktası ve 5 inçlik
dokunmatik ekranlı dört hoparlörlü
ses sistemi sayılabilir. Kullanılabilir
özellikler arasında sunroof, otomatik iklim kontrolü, iki ek USB portu,
Hyundai Blue Link ve 7 inçlik dokunmatik ekran, uydu radyosu, Apple
CarPlay ve Android Auto bulunan altı
hoparlörlü bir ses sistemi bulunuyor.
Accent, kompakt bir otomobil için
bazı güzel teknik özellikler sunuyor
(Apple CarPlay ve Android Auto,
her sınıf rakibinde yok) ve bunları
duyarlı bir dokunmatik ekran içeren
kullanıcı dostu bir bilgi-eğlence
sistemi üzerinden kontrol ediyor.
Accent’e güç veren 130 beygir
gücündeki dört silindirli motor sizi
havaya uçurmaz, ancak çoğu sürüş
durumunda çalıştığını hissettirmez.
Hızlanma tarafında biraz yavaş
kaldığı kesin. Spor sedanı olmasa
da, Accent araba sürmek için sıkıcı
değil. Dolambaçlı yollarda oluşur ve
yeteneklidir ve düz yol yüzeylerinde
rahat bir sürüş sağlar. Günlük işe
gidip gelmek için sağlam bir seçim.
2019 Accent, JD Power’dan beş
üzerinde 4.5 arasında mükemmel bir tahmin edilen güvenilirlik

derecesi kazanmıştır. Accent,
Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü
tarafından 2019 En İyi Güvenlik
Seçiminden başarılı olarak seçildi.
Altı çarpışma testinden beşinde en
yüksek Good ve yolcu tarafında
küçük ön çarpışma testinde ikinci
en yüksek Kabul edilebilir derecesini
aldı. Sınırlı trim modelleri, farların
öndeki yolu aydınlatması için ikinci
en yüksek Kabul Edilebilir derecesini
alırken, SE ve SEL kırpmaları en
düşük Kötü derecesini aldı. IIHS,
Accent’e önden çarpmayı önleme
konusunda Üstün puanları verdi.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Accent’e beş yıldızdan 4’ünü
genel güvenlik derecesini verdi.
Önden çarpmada, yandan çarpmada ve devirme testlerinde dört yıldız
aldı. Yakıt ekonomisi için uygun bir
araç. Frenleme sistemi Accent da iyi
çalışıyor, fakat Ford Fiesta rakipleri
kadar çevik değil. Şehir içi yakıt
tüketimi (l/100km) 7.6 - Şehir dışı
yakıt tüketimi (l/100km) 4.8 - Birleşik
yakıt tüketimi (l/100km) 5.9 CO2
emisyonu (g/km) 136 Yakıt deposu
kapasitesi (l) 43 Bagaj Hacmi (l)465
L 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)
Tavsiye Edilen Nakit ve Hurda İndirimli Satış Fiyatı 100.368 TL
Kasım -2019
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019 Audi A8, tek bir motor seçeneğiyle birlikte geliyor – 3.0 litrelik bir turboşarjlı V6
motor, 335 beygir gücü üretmektedir. A8 genel olarak güçlü hissettiriyor, fakat gaz
tepkisinde biraz gecikmeler yaşanabilir. Standart bir havalı süspansiyon yoldaki çarpmaların veya şokların çoğunu önlüyor.

A

8’in uzun dingil mesafesi ile, bu büyük otomobili dar yerlerde manevra ve park etmesi
o kadar da kolay değil. 2019 Audi A8, JD Power testinde beş yıldızdan, üçünde bir
güvenilirlik derecesine sahiptir. Bu endüstri için ortalama olmasına rağmen, sınıf için
düşük kalmaktadır.

Editör: Özgür SUNAY

TEST:2019 Audi A8…2019 Audi A8 İnceleme
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019 Audi A8, Süper Lüks Otomobillerde 4. sırada yer aldı. Audi
A8, 10 farklı araştırma ve veri
kaynağını çeşitli kaynakları kullanarak
değerlendirmemize dayanan 10 üzerinden 8,2 puanı almıştır. 2019 Audi A8
süper lüks otomobil sınıfının ortasında yer
alıyor. Sezgisel bir çift ekranlı bilgieğlence
sistemine ve geniş bir iç mekana sahiptir,
ancak rakiplerinden bazıları daha seri bir
hızlanma ve daha iyi güvenlik dereceleri
sunuyor. Audi A8 İyi Bir Araba mı? A8
harika bir süper lüks otomobil. 2019 için
yeniden tasarlanan kabin, seksi koltuklar
ve fütüristik, kullanıcı dostu bir bilgi eğlence
sistemi ile son derece konforlu bir iç
tasarıma sahiptir. Yine de bir kaç handikap barındırıyor. Bunlardan en önemlisi,
motor performansı rakiplerine göre daha
da zayıf kalıyor. Rakipleri daha iyi güvenlik
dereceleri ve çok daha makul yakıt ekonomisi sunarken, 2019 Audi A8 o kadar
da kötü değil… Benzer fiyata, benzer
lüks ve daha yüksek performansa sahip
bir şey için, BMW 7 Serisi‘ni gözönünde
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bulundurun. Mercedes-Benz S-Class‘ da
düşünülmelidir. Audi, 2019 model yılı için
A8 sedan’ı tamamen yeniden tasarladı. Bu
yeni A8 minimalist bir kabin tasarımına ve
yepyeni bir bilgi-eğlence düzenine sahip.
İki adet dokunmatik bilgi ekranı ve orta
konsolda ek bir dokunmatik yüzey daha
bulunuyor. Audi ayrıca 2019 için A8’ de
ki gelişmiş sürüş yardımı teknolojisini de
güncelledi. 2019 A8, yalnızca turboşarjlı
bir V6 motora sahip. Eğer motor gücü
ve dinamik yol tutuşu öncelikli öneme
sahipse, bunun yerine 2018 veya 2017 A8
V8 motor gücüne odaklanmak isteyebilirsiniz. İhtiyaç listenizde lüks ve konfor
yüksekse, yeniden tasarlanan 2019 A8
her zaman daha iyi ve ekonomik olacaktır.
Hangisi Daha İyi: Audi A8 veya BMW 7
Serisi? BMW 7 Serisi çok yönlü süper lüks
otomobil birçok alıcıya hitap ediyor. Yakıt
tasarruflu bir plug-in hibridden, V12’ye
kadar etkileyici bir güç aktarma sistemi
dizisine sahip. 7 Serisi, esnek sürüşlerden
etkilenmeyen çevik, virajlarla üstün kullanım
özelliklerine de sahiptir. Hem BMW hem de

Audi benzer başlangıç fiyatlarına ve birçok
özelliğe sahip muhteşem iç mekanlara
sahip. Bununla birlikte, 7 Serisindeki fiyat
tavanı çok daha yüksektir ve dört tekerlekten çekiş sistemi gibi A8’de standart olan
ekipmanı elde etmek için daha fazla para
ödemeniz gerekir. 7 Serisi çok daha büyük
bir gövdeye sahiptir. Her ikisi de mükemmel otomobillerdir, bu nedenle kararınız
muhtemelen performansa ne kadar değer
verdiğinize göre şekillenecektir. Audi A8
veya Mercedes-Benz S-Class? MercedesBenz S Serisi rekabetçi sınıfında her zaman
başı çekmektedir. Kaslı motor seçenekleri
ve atletik yol tutuşu sayesinde süper lüks
bir otomobil için olağanüstü bir genel
performansa sahiptir. A8 daha iyi bir iç mekana sahip olurken, S-Class, kabini ahşap
ve metal süslemeli parçalarla tamamlayan
dikişli deri ile iç lüks hakimiyetine sahiptir.
Ancak Audi daha kullanıcı dostu bir bilgi
eğlence sistemine sahiptir. S-Class, satın
alabileceğiniz en iyi lüks otomobillerden
biridir, ancak aynı zamanda bu size ekstraları ile daha pahalıya mal olacaktır.

A

udi A8 beş kişiliktir. Ön koltuklar
standart ısıtma ve 18 yönlü güç
ayarı ile gün boyu konforlu ve
davetkardır. Ayrıca, havalandırma ve
masaj işlevlerine sahip 22 yollu ayarlanabilir elektrikli koltukları da seçebilirsiniz.
Ayrıca elektrikli ayarlanabilir, ısıtmalı,
havalandırmalı ve masajlı arka koltuklara da A8’de sahip olabilirsiniz. A8’de
iki adet arka LATCH çocuk koltuğu
bağlantısı bulunmaktadır. Yeniden
tasarlanmasıyla Audi zarif bir iç mekan
ve daha iyi bir yapıya kavuştu. Gerekli
standart ahşap döşeme parçaları ve deri
koltuklar bulunurken, premium Valcona
deri ve Alcantara tavan döşemeleri gibi
seçimler isteğe bağlıdır. Audi’nin yeni çift
ekranlı bilgi-eğlence sistemi, tüm kabin
tasarımından kusursuz bir şekilde yer
almaktadır. A8 ayrıca Android Auto ve
Apple CarPlay ile standart akıllı telefon
entegrasyonu sunar. 8.6 inçlik bir ekran
ana ekranın altına yerleştirilmiştir ve
size iklim ve oturma ayarlarının yanı sıra
bazı bilgieğlence işlevlerinin kısayollarını
gösterir. Ayrıca, navigasyon hedeflerini
girmek için el yazısı tanıma özelliğine
sahiptir. Dokunmatik ekranlar, sanal bir
düğmeye bastığınız zaman hem dokunmaya hem de sesli geri bildirime sahiptir.
Sistem komutlarınızı hızlı bir şekilde işler

ve grafikler modern ve berraktır. Menü
yapısının içeriğini ve çıkışlarını öğrenmek
yeterince kolaydır ve hızlı ayarlamalar
için hala geleneksel bir ses düğmesi de
vardır. Diğer standart özellikler arasında
dört bölgeli otomatik klima kontrolü,
arka koltuk için elektrikli yan ve arka
cam güneşlikler, panoramik tavan, 17
hoparlörlü Bang & Olufsen birinci sınıf
ses sistemi ve 12,3 inçlik sanal bir kokpit
dijital gösterge paneli yer almaktadır.
Arka koltuk için isteğe bağlı bir donanım
paketi, iki koltuğa monte edilmiş tablet,
DVD oynatıcı, USB bağlantı noktası ve
elektrik prizi içerir. 2019 Audi A8, ön ve
arka park sensörleri, bir dikiz kamerası,
otomatik uzun farlar ve ileri çarpışma
uyarısı ve otomatik acil frenleme dahil
Audi Pre-Sense Front ile standart olarak
geliyor. İsteğe bağlı gelişmiş güvenlik
özellikleri arasında bir baş üstü ekranı,
çevre görüşlü bir park kamerası, kör
nokta izleme, arka çapraz trafik uyarısı,
uyarlanabilir hız sabitleyici kontrolü, kavşak asistanı, trafik işareti tanıma, şerit
ayrılma uyarısı, şerit tutma yardımı ve
gece görüş yardımı bulunur yaya algılama ile. Otomobilin arkadan yaklaşmakta
olan bir çarpışma algılaması durumunda
önleyici güvenlik önlemleri alan Audi PreSense Rear modelini de seçebilirsiniz.

Kasım -2019

47

2019 Hyundai Ioniq - Automobile Magazine

2019 Kia Stinger - Automobile Magazine

S

I

tinger’in bilgi-eğlence sistemi, lüks araçların çoğundan daha
basittir. Sistem duyarlı ve mantıklıbir şekilde düzenlenmiştir ve
yedekli düğmeler sürücünün işlevleri en az dikkat dağıtıcı şekilde
kontrol etmesini sağlar.

oniq iyi bir kompakt otomobil ve hem de melez. Çok az sayıda otomobil Ioniq’in yakıt ekonomisi
ile karşılaştırılabilir. Ioniq’in hatchback tasarımı oldukça bagaj alanı yaratıyor. Hyundai Ioniq, melez
arayan herkese hitap eder, özellikle başlangıç fiyatı sınıftaki diğer melezlerin fiyatından daha düşük
olduğundan, Mükemmel yakıt ekonomisi arıyorsanız, Toyota Prius’a da bakmak isteyebilirsiniz.

2

019 Ioniq’a farları ne kadar iyi aydınlatacağı konusunda altı çarpışma testinde
en yüksek puanla En İyi Güvenlik Seçimi hakkını aldı. İsteğe bağlı otomatik acil
durum frenlemesi ile donatılmış modeller, önden çarpmayı önleme konusunda
Üstün dereceye sahiptir.

2

019 Ioniq modellerinin tümü arka görüş kamerası ile birlikte standart olarak geliyor. Bunlar arasında arka
park sensörleri, adaptif farlar, otomatik uzun farlar, adaptif cruise control sistemi, sürücü dikkat izleme,
kör nokta izleme, arka çapraz trafik uyarısı, şerit kalkış uyarısı ve otomatik acil durum frenlemesi bulunur.
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2

019 Kia Stinger, kısmen gelişmiş
sürüş dinamikleri, güçlü motor
performansı ve mükemmel güvenlik
puanı sayesinde, lüks küçük otomobil
sınıfının zirvesinde yer alıyor. Stinger
ayrıca, çok fazla alan ve kullanıcı dostu
özelliklere sahip iyi yapılmış bir iç tasarıma
da sahip. Kia Stinger, çok az ödün veren
harika lüks küçük bir otomobil. Stinger,
sürüşü sert, gergin süspansiyonu ve kaslı
turbo şarjlı motor seçenekleri sayesinde,
kusurlu zeminlerde bile rahatça hareket
ediyor. Kia’nın kabini zarif bir şekilde tasarlanmış ve üst düzey malzemelere sahip.
Daha da iyisi, Stinger standart özelliklerle
dolu bir araç. İçi rahat ve bol miktarda
oturma ve bagaj alanı sunuyor. Sınıfında
en iyi kalite değer kombinasyonuna sahip
olduğu için, 2019 En İyi Lüks Küçük
Otomobil ödülünün galibi Stinger olarak
adlandırdık. Lüks küçük bir otomobil için
almak istiyorsanız, kesinlikle Kia Stinger’ı
düşünmelisiniz. Çok az kişinin eşleştirebileceği bir başlangıç fiyatında mükemmel performans ve ayrıntılar sunuyor.
Bununla birlikte, yakıt ekonomisi öncelikli
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TEST:2019 Hyundai Ioniq İnceleme…
Hyundai Ioniq, İyi Bir Araba mı?

K

ia Stinger, teknik olarak bir hatchback (aynı zamanda sportback
olarak da bilinir) oldukça büyük bir bagaj alanına sahiptir.

bir sorunsa, Mercedes-Benz C-Class ve
BMW 3 Serisi gibi diğer yüksek puanlı
rakipleri de kontrol etmek isteyebilirsiniz.
Kia, Stinger’i 2018 model yılı için tamamen
yeni bir otomobil olarak piyasaya sürüldü.
2019 modeli, kör nokta izleme gibi birkaç
standart güvenlik özelliğinin yanı sıra
surround-view kamera gibi yeni mevcut
özelliklere de sahip. Bu güncellemeler sizin
için önemli değilse, 2018 Stinger’ı ikinci el
olarak alarak paranızdan tasarruf yapabilirsiniz. Mercedes C-Serisi zarif bir orta
segment lüks küçük otomobildir. Zenginlik
ile doludur ve uzun bir özellik listesi sunar.
Mercedes-Benz, özellikle performans
daklı AMG modelleri olmak üzere Kia’dan
daha güçlü bir motor serisine sahiptir.
Mercedes C-Serisi, Koltukları peluş ve
ipeksi pürüzsüz bir sürüşe ve ayrıca
Stinger’den daha iyi yakıt ekonomisine
sahip. Stinger, C-Class’tan daha fazla
bagaj alanına, daha keskin sert kullanıma,
daha fazla standart konfor özelliklerine
sahip olup, çok daha ucuzdur. Ek olarak,
bilgi-eğlence sisteminin kullanımı daha
kolaydır. BMW 3 Serisi büyük lüks bir oto-

Ç

mobil. BMW, 2019 model yılı için 3 Serisi
sedan’ı tamamen yeniden tasarladı ve
birkaç mekanik ve teknolojik güncelleme
sağladı. Vagon ve Gran Turismo gövde
stilleri değişmeden devam ediyor. Vücut
stilinden bağımsız olarak Kia, BMW’den
daha fazla bagaj alanına sahip ve Apple
CarPlay ve Android Auto gibi daha standart özellikler sunuyor. BMW, daha yüksek
performanslı bir otomobildir. Her ikisi de
çevik sürüş ve premium kabinleri olan
harika araçlardır. Aralarında seçim yapmak
tercih meselesidir. 2019 Stinger beş kişiyi
barındırıyor. Deri koltuklar ısıtmalı, elektrikli
ayarlanabilir ön koltuklar ve deri kaplı direksiyon simidi gibi standart olarak geliyor.
Yükseltilmiş deri döşeme, havalandırmalı
ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar ve
ısıtmalı direksiyon simidi mevcuttur. Çocuk
güvenlik koltuklarını takmak için, Stinger’in
arka dış koltuklarının her biri eksiksiz bir
LATCH konektör setine sahiptir. Standart
deri koltuklar ve birinci sınıf kaplamalar bu
arabanın lüks bir sedan gibi görünmesini
ve hissetmesini sağlıyor.

ift kavramalı turboşarjlı ve 255 beygir gücünde dört silindirli bir motor. Kia Stinger GT otomobillerinde
bulunan ikinci, 365 beygir gücü üreten 3.3 litrelik çift turbo V6 Sekiz ileri otomatik şanzımana sahiptir.
Her iki motor da güçlü ve çoğu sürüş durumu için yeterli güç sağlıyor.
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TEST:2019 Kia Stinger İnceleme…
Kullanılmış Kia Stinger Almalı mıyım?
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issan Leaf ise size başka bir
seçenek olarak Ioniq elektrik
sürümünden daha fazla elektrikli
sürüş mesafesi sağlar. Hyundai Ioniq, 2017
model yılı için tamamen yeni bir otomobil
olarak tasarlandı. Bir plug-in hibrid model,
2018 serisine katıldı ve hem sürücü dikkat
uyarısı hem de otomatik uzun far yardımı
2019 model yılı için isteğe bağlı hale geldi.
Hangisi Daha İyi: Hyundai Ioniq veya
Toyota Prius? Her iki araba da herhangi bir
hibridin en yüksek yakıt ekonomisi derecesine sahiptir. Hyundai Ioniq şehir içinde
ortalama 4.8 Litres/100km yakıt tüketirken,
Toyota Prius 4.9 Litres/100km şehir içinde
ortalama yakıt tüketimi sunar. Teknik ve
özelliklere gelince her birinin avantajları
vardır. Ioniq, Prius’ta elde edemediğiniz
standart Android Auto ve Apple CarPlay
özelliklerine sahiptir. Bununla birlikte,
Toyota’nın kaplamalarında parlak 11,6
inç dokunmatik ekran bulunuyor ve tüm
modeller sayısız çarpma önleme özelliği
ile standart olarak donatılmış geliyor. Bu
ikisi arasında karar vermek kişisel tercihlere bağlı olabilir. Nissan Leaf ve Hyundai

S

Ioniq Elektirikli modeller benzer başlangıç
fiyatlarına sahiptir. 2019 Ioniq beş kişiyi
barındırıyor. Kabin kendini açık ve havadar
hissettiriyor, ayrıca uzun boylu sürücüler
ve yolcular için oldukça fazla baş ve bacak
boşluğu yer almakta. Oturma konforu iyi,
ancak alt koltuk minderleri uzun sürüşlerde
destek eksikliği hissettiriyor. Arka koltuk
alanı kompakt bir otomobil için standart
ölçülerde. Ioniq, tahtadan yapılmış iç
parçalar, volkanik taş ve ham şeker kamışı
da dahil olmak üzere geri dönüştürülmüş
ve çevreye duyarlı malzemeler içerir. Birkaç
eleştirmen, kabin parçalarının sıkıcı ya da
düşük kaliteli olduğunu düşünüyor, ancak
çoğu eleştirmen, genel olarak iç kaliteyi
takdir ediyor. Arka bagaj bölümünde, Yük
açıklığı, alçak bir tavan çizgisi ve yüksek bir
bagaj döşemesi nedeniyle sınırlandırılmış,
bu da ağır yüklerde kaldırmayı ve bagaj
içine yerleştirmeyi zorlaştırabiliyor. Ioniq,
Android Auto ve Apple CarPlay içeren, kullanımı kolay 7 inçlik dokunmatik ekranlı bir
bilgi eğlence sistemi de dahil olmak üzere
birçok harika olanakla birlikte standart
olarak satılıyor. Menüler arasında gezin-

mek kolay ve ses veya klima ayarlarını
yapmak için fiziksel düğmeler de bulunması güzel. İsteğe bağlı bir sistem, Infinity
premium stereo, navigasyon ve kablosuz
şarj ile birlikte 8 inç dokunmatik ekran da
sunuyor. 2019 Ioniq için üç aktarma organı
seçeneği vardır: geleneksel hibrit, takmalı
hibrit ve elektrikli modeli. Her biri toplam
139 beygir gücüne sahip, altı ileri otomatik şanzımanla standart olarak sunuluyor.
Ioniq pilinin şarj edilmesi standart 110 veya
120 volt prizden yaklaşık sekiz buçuk saat
ve 220 veya 240 volt kaynaktan 2 saat
18 dakika sürer. Tamamı elektrikli Ioniq,
herhangi bir elektrikli otomobilin en yüksek
MPGe değerlerinden birine sahiptir – 136
MPGe. 124 mil menzile sahip ve yaklaşık
dört buçuk saat içinde şarj oluyor. İyi Frenler, Uyuşmuş Direksiyon direksiyon hissi
uyuşuk. Yol testlerinde, Ioniq, kırık engeli
geçerken dikkat çekici bir şekilde sıçrama
eğiliminde. Ayrıca, yüksek hızlarda veya
bir otoyolda giderken küçük hareketler
ile direksiyon düzeltmesi gerekiyor. 2019
Ioniq’e, beşte 3.5’in biraz üzerinde bir
öngörülen güvenilirlik derecesi almıştır.

tandart özellikler arasında kumaş döşeme, altı yönlü manuel olarak ayarlanabilen ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima kontrolü, yakınlık anahtarı girişi,
basmalı düğmenin başlatılması ve arka görüş kamerası bulunur. Standart 7 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi Bluetooth, USB bağlantı
noktası, HD Radyo, uydu radyo, Android Auto ve Apple CarPlay ile birlikte geliyor. Ioniq satışları bu yıl 2018’de
aralığa göre yüzde 21,9 arttı.
Kasımaynı
-2019
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TEST:2019 Acura NSX..!

E

n baz donanım özellikleri arasında 565 beygir gücünde bir motora
sahip ve ısıtmalı ön koltuklar, arka görüş kamerası, ön ve arka park
sensörleri ve 8 inç dokunmatik ekranlı, navigasyonlu, altı hoparlörlü ses
sistemi, uydu radyosu olan NissanConnect bilgi-eğlence sistemi ile standart olarak geliyor. Apple CarPlay, Bluetooth ve iki USB bağlantı noktası.

N
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TEST:2018 Nissan GT-R..!
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019 Acura NSX’in hibrit güç aktarma organları mükemmel hızlanma
sağlıyor ve ileri teknoloji kullanım
bileşenleri yol tutmaya değer bir sürüş
sunuyor… Acura, etkileyici olmayan iç
kabin malzemeleri ve aşırı karmaşık bir bilgi-eğlence sistemi nedeniyle lüks spor otomobil sıralamasının alt sıralarına yerleşiyor.
Düşük sıralamasına rağmen, NSX iyi bir
lüks spor otomobil. Orta montajlı ikiz turbo
V6 motor ve üç elektrikli motorla donatılan
süper spor otomobil 573 beygir gücünde.
Bununla birlikte, NSX, iç malzemeleriyle
birlikte yetersiz kalıyor. Dört tekerlekten
çekiş ile gelen birkaç lüks spor otomobilden biri ve hibrit güç aktarma organları
ile donatılmış Acura NSX, denenmiş ve
gerçek performans ikonları arasında güçlü
bir rakip. Üretimini on yıldan daha uzun bir
süre önce bitirdikten sonra, Acura, 2017
model yılı için NSX’i yeniden tanıttı. 2019
modelinde ise önemli bir takım güncellemeler ve değişiklikleri oldu. Yeni NSX, direksiyon, süspansiyon ve dört tekerlekten çekiş
sistemindeki gelişmeler sayesinde kusursuz
bir yol tutuş iyileştirmesini sunuyor. Acura
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NSX veya Mercedes-Benz AMG GT?
Mercedes-AMG GT mükemmel bir lüks
spor otomobil. Agresif sürüş dinamikleri
ve üst aydınlatma iç ayrıntılandırmalarıyla
övünen arkadan çekişli GT, performans ve
lüks için mükemmel bir araç 469 beygir
gücünce. 577 beygir gücünde ikinci sırada
rakibi GT-R bulunsa da Önce bir AMG
GT’ye bakmadan bir NSX almayın. (Ülkemizde zaten bu aracı bulmanız oldukça zor
gibi…) Acura NSX veya Audi R8? Audi
R8 V10 motoru ile çok yönlü bir supercar.
Beygir gücü 540 ila 610 arasında değişmektedir ve R8 saatte yaklaşık 200 mil hızla
gidebiliyor. Arkadan çekişli R8 coupe’yi
seçerek, ayrıca daha lüks bir kabin ve son
teknoloji ürünü bir bilgi-eğlence sistemi
elde etmiş olurusunuz. Çoğu müşteri için,
R8 muhtemelen Acura’ya göre daha iyi bir
seçenek olacaktır. NSX’in kokpiti sofistike,
birinci sınıf ve oldukça modern. Sadece
iki kişilik oturma alanı sunuyor. Koltukları
ısıya duyarlı şekilde elektrikli. Yine de, bu
supercar Porsche veya Audi modellerinde
aynı prestij seviyesine sahip değil… 7 inçlik
dokunmatik ekran, kısmen menüler aşırı

karmaşık olduğu için sürücünün dikkatini
çok fazla zorluyor. Neyse ki, Android Auto
ve Apple CarPlay standart olarak geliyor.
Sport Hybrid SHAWD Güç Ünitesinin
bileşenleri arasında çift turboşarjlı V6, üç
elektrikli motor ve dokuz vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman bulunuyor. 573
beygir gücünü üretmek için bunlar bir araya
geliyor. Sınıftaki çoğu otomobil gibi, NSX
de Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü
veya Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından çarpışma testi analizine tabi
tutulmamıştır. NSX’teki standart güvenlik
özellikleri arasında dinamik yönergeler, acil
durum fren yardımı ve köşe ve arka park
sensörleri bulunan çok açılı bir arka görüş
kamerası bulunur. Başka hiçbir gelişmiş
güvenlik özelliği mevcut değildir.

N

issan GT-R iyi bir araba, ama herkes
için değil. Son derece güçlü ve çevik,
virajlı yollarda veya yarış pistinde sürüş
yapmak için iyi bir imkan tanıyor Nissan
GT-R 2009 model yılı ile başlayan 2019
GT-R arasında bir kuşağa sahiptir. 2019 için
kayda değer bir değişiklik yok, ancak 2018
için Nissan yeni bir temel kaplama seviyesi
olan Pure’ı tanıtmıştı. 11 hoparlörlü Bose
ses sistemi, aktif gürültü önleme ve aktif ses
geliştirme gibi birkaç şey dışında, neredeyse
2017 temel modelin standart özelliklerinin
hepsini içermektedir. Nissan ayrıca 2018 için
Apple CarPlay’i standart hale getirdi. GT-R’a
rakip olan beygir gücü için 911 Turbo veya
Turbo S modelini incelemek isteyebilirsiniz.
Genel olarak, 911, yüksek kaliteli malzemelerin bolluğuna sahip olan rafine, lüks
iç tasarımı nedeniyle GT-R’yi geride bırakmayı başarıyor. Üst düzey Mercedes AMG
sürümleri – kaslı motor eşleşmeleri ve diğer
performans yükseltmeleri ile Nissan’da 565
beygir gücünde bir çift turbo V6 standart
olarak geliyor. 6 ileri otomatik şanzımana
sahip. Bir arabanın en üst düzey bir spor
otomobilinden istediğiniz tam bir enerjik
performansa sahip. – performans açısından
GT-R’a daha iyi rakipler. GT-R’nin kullanımı
muhteşem bir şey. Performans süspansiyonu sayesinde dönüşlerde etkili ve standart
dört tekerlekten çekiş yol tutuşu iyi sağlıyor.
Bir dezavantajı varsa, performans süspansiyonu günlük sürüş için biraz sert ve sıkıcı
olabilir. GT-R dört kişilik bir spor otomobil
olmasına rağmen, Ön koltuklar da olan

ismo modeli ise fazladan 35 beygir güç üretirken,
kırmızı sentetik süet ekler ve Alcantara sarılı bir direksiyon simidi bulunan Recaro deri döşenmiş ön koltuklara
sahiptir. Ayrıca hepsi karbon fiberden yapılmış olan yan
kapı eşikleri, bagaj kapağı ve bir arka spoyler ile birlikte
satışa sunulmaktadır.

destekleyiciler pek de o kadar rahat değiller,
yine de makul miktarda alan yaratıyorlar.
Arka koltuklar da ise yetişkinler için yeterli bir
alan bulunmazken ancak çocuklar kullanma
imkanı tanınıyor. Nissan GT-R sofistike ve
içeride sürücü odaklı size bir sürüş yaratmasına rağmen, ve oldukça iyi görünmesine
rağmen, pek çok rakibinde bulunan birinci
sınıf malzemelere sahip olmadığı kesin.
Standart özellikler arasında 8 inç dokunmatik
ekranlı NissanConnect bilgi-eğlence sistemi, navigasyon, altı hoparlörlü ses sistemi,
uydu radyo, Apple CarPlay, Bluetooth ve iki
USB bağlantı noktası bulunur. 11 hoparlörlü
Bose ses sistemi mevcuttur. Bilgi-eğlence
sisteminin ulaşması ve kullanımı kolay ve
dokunmatik ekran kontrollerinin yanı sıra
fiziksel düğmelere de ayrıca sahip. Ancak,
çoğu daha büyük dokunmatik ekranlara
ve / veya Android Auto gibi ek özelliklere
sahip rakip sistemler kadar modern değil.
Çoğu lüks spor otomobil gibi, 2018-2019
Nissan GT-R, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi veya Karayolu Güvenliği Sigorta
Enstitüsü tarafından çarpışma testine tabi
tutulmamıştır. GT-R arka görüş kamerasıyla
birlikte standart olarak geliyor. GT-R serisi
Pure, Premium, Track Edition ve Nismo
donanım seçenekleri ile pazara sunuluyor.
Bu araba sadece hız için üretilmiş; Çift turbo
şarjlı V6 motora, altı vitesli otomatik şanzımana, dört tekerlekten çekişe, Nissan / Brembo
fren sistemine, üç farklı seçilebilir kullanım
modu ile gelişmiş araç dinamik kontrolüne ve
bir Bilstein süspansiyon sistemine sahip.
Kasım -2019
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Ayhancan Güven’den Bir
Şampiyonluk Daha...
Borusan Otomotiv Motorsport’tan
2 Yarışta 4 Birincilik...
Borusan Otomotiv Motorsport
pilotları Yağız Gedik ve İbrahim
Okyay,Türkiye Pist Şampiyonası 3.
Ayak yarışlarında Süper ve Maxi
Gruplarda birincilik alarak evine 4
kupa ile döndü. Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) geçtiğimiz
hafta sonu İzmir’de gerçekleştirilen
Türkiye Pist Şampiyonası (TPŞ) 3.
Ayak yarışlarında birinciliği kimseye bırakmadı. Yenilenen haliyle
ile şampiyonayı ilk defa ağırlayan
İzmir Pınarbaşı Yarış Pisti’nde en
hızlı tur derecelerinin de sahibi olan
turkuaz otomobiller, Pazar günü
gerçekleşen iki yarışta da istikrarlı
performanslarını sürdürerek Süper
ve Maxi Gruplarda ikişer birincilik
elde ederek koleksiyonlarına 4 kupa
daha eklediler. Bir süredir tadilatta
olan İzmir Pisti, Türkiye Pist Şampiyonası’na uzun zamandır ilk defa
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ev sahipliği yaparken, İzmir seyircisi
de yarışa büyük bir ilgi gösterdi.
Haritası değişen ve eklenen virajlarla
sürati azalan pistteki rekorlar da
yine BOM pilotları ile yenilendi. Maxi
Grup’ta İbrahim Okyay, BMW Z4
GT3 ile 1:04.061, Süper Grup’ta
Yağız Gedik 1:07.779’luk sürelere imza attı. İzmir Pisti’nin eski
rekorları ise yine BOM pilotları Yağız
Gedik (BMW Z4 GT3, Maxi Grup,
51:213) ve Ali Türkkan’ın (BMW
320SI, Süper Grup, 54:871) elinde
bulunuyordu. Şampiyonanın bir
sonraki ayağı 19-20 Ekim 2019
tarihlerinde gerçekleşecek.
Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışmakta olan takımın
diğer sponsorları Borusan Lojistik,
Shell, Securitas ve Glasurit’tir.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Pierre Martinet desteğinde Porsche
Süper Kupa’da ülkemizi temsil eden 21 yaşındaki milli sporcu
Ayhancan Güven, Meksika’da koşulan serinin son iki yarışını
ikincilikle tamamlayarak, 2019 sezonunu şampiyona genel klasmanında ikinci ve çaylak şampiyonu olarak tamamladı. FIA Dünya
Formula 1 Şampiyonası yarışları öncesinde destek serisi olarak
gerçekleştirilen şampiyonanın 27 yıllık tarihinde ‘ilk sezonunda
ikinci bitiren ilk pilot’ olmayı başaran temsilcimiz, bu başarıları

ile Türk otomobil sporları tarihine bir kez daha adını yazdırmayı
başardı. 01-03 Kasım tarihlerinde İtalya Roma’da düzenlenecek
olan ‘FIA Motorsport Games Uluslar Kupası’nda Salih Yoluç ile
birlikte ülkemizi temsil edecek olan genç temsilcimiz, geçtiğimiz
kazandıkları ülkeler kupasını bir kez daha Türkiye’ye kazandırmayı hedefliyor. Porsche Carrera Cup Fransa Şampiyonluğunun
ardından süper kupada da sezonu podyumda tamamlamayı
hedefliyor. 2019 sezonunu şampiyona genel klasmanında ikinci ve
çaylak şampiyonu olarak tamamladı.

Kasım -2019
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Ford Otosan 37. Kocaeli
Rallisi tamamlandı...
24 ulusal, 9 historic ve 25 Zafer Vatansever Kupası
klasmanlarında olmak üzere toplam 58 otomobil ve
116 sporcunun katılacağı organizasyon, Orhaneli - Keles bölgesindeki 114,10 kilometresi özel etap, toplam
uzunluğu ise 453,38 kilometre olan asfalt zeminli parkurda koşulacak.01 Kasım Cuma akşamı saat 18:00’de
Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde gerçekleştirilecek start
seremonisi ile başlayacak olan rallinin ilk gününde saat
18:30’da FSM Bulvarı üzerinde belirlenen Nilüfer Belediyesi
Seyirci Özel Etabı geçilecek. 02 Kasım Cumartesi günü
saat 09:00′da ikinci gün için direksiyon başına geçecek
olan ekipler Dağgüney, Firuz ve Harmanalanı etaplarını
ikişer kez geçerek, saat 17:30’dan itibaren Sur Yapı Marka
AVM otoparkında yer alan servis alanında günü tamamlanmış olacak.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 2019 sezonunun 6. yarışı olan
Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi tamamlandı. Kocaeli Otomobil
Sporları Kulübü tarafından Ford Otosan ana sponsorluğunda
Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 41 Burda AVM,
Shell, Avis, Ramada Plaza İzmit, Auto Club, Fora Araç Takip
Sistemleri ve Power FM katkılarıyla düzenlenen organizasyon
60 ekibin mücadele ettiği ralliyi, Castrol Ford Team Türkiye
takımından Murat Bostancı -Onur Vatansever Ford Fiesta R5
ile kazandı. BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı, Skoda Fabia R5 ile liderin 49.6 saniye
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ardından ikinci olurken, Skoda Fabia R5 ile KKTC’den gelen
konuk ekip Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener üçüncü oldular. İki çeker klasmanı ve Sınıf 4’ü Castrol Ford Team Türkiye
takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı kazanırken, Sınıf N’de Uğur Soylu-Mehmet Köleoğlu, Sınıf 3’de Fiat
Motorsporları takımından Fiat Egea 1.4 T-Jet ile Fatih Kara-Bilge Ayan, kadın pilotlarda Nissan Micra ile Özlem Uludağ
Gülcan, genç pilotlarda Castrol Ford Team Türkiye takımından
And Sunman ve genç co-pilotlar da Egea Gençler Kupası’ndan
Ali Emre Yılmaz birincilikleri paylaşan isimler oldular.

30 yaş üzeri klasik otomobillere açık Historic klasmanında Engin
Kap-Özden Yılmaz birinciliği elde ederken, Haydar Güçlü-Murat
Yıldırım BMW 2002 ti ile ikinciliği ve b da Murat 131 ile üçüncülüğü
elde ettiler. Zafer Vatansever Ralli Kupası klasmanında ise Citroen C2 ile İlhan Mutluay-Cumhur Önder ekibi zafere ulaşırken aynı
zamanda Kategori 2 birinciliğinin de sahibi olurken, Hakan-Havva
Gürel çifti Suzuki Boleno ile genel klasman ikinciliği ve Kategori 1 birinciliğini, Levent Şapçılar-Deniz Gümüş de Ford Fiesta ST ile genel
klasman üçüncülüğü ve Kategori 3 birinciliğini kazandılar. Kategori
4’te birincilik ise Subaru Impreza WRX ile Yavuzhan Cabbaroğlu-Can

Hergüner ekibinin oldu. 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası 02-03
Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 44.Yeşil Bursa Rallisi ile sona
erecek. Kısa adı BOSSEK olan Bursa Otomobil Sporları Kulübü
tarafından 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası 7. ve son yarışı 44.Yeşil
Bursa Rallisi, 01-03 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. 03 Kasım
Pazar sabahı saat 09:00’dan itibaren sporcuları Uludağ eteklerinde
zorlu bir mücadele bekliyor olacak. Soğukpınar ve Hüseyinalan
etaplarını geçtikten sonra servise girecek olan ekipler, son olarak bu
iki etabı tekrar geçerek, saat 14:00′den itibaren ALOFT Bursa Hotel
önündeki finiş podyumunda ralliyi tamamlamış olacaklar.
Kasım -2019
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Ülkü Park Kapılarını Yeniden Açtı
İzmir’de Kazanan Grinchuk Şampiyon Yücebaş

TOSFED’in Yeni Yıldızları
Kiper ve Yüksel....
Fiat ve Petlas sponsorluğunda Türkiye
Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 28 yaş altındaki yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen TOSFED Yıldızını
Arıyor projesinin üçüncü sezonunun
son yarışları Kocaeli’de yapıldı. TOSFED Yıldızını Arıyor 2019 elemelerine
katılan 26’sı kadın 604 aday arasından
belirlenen en hızlı 10 erkek ve 3 kadın
sürücü, “TOSFED Yıldızını Arıyor”
projesinde hiçbir bedel ödemeden 4
yarışlık seriye katılma hakkı kazandı.
Yarış sponsorlarından Petlas Motorsport yetkilisi Alper Şahin yaptığı
açıklamada, Petlas olarak 3 yıldır yarış
dünyasına “TOSFED Yıldızını Arıyor”
projesi vesilesiyle destek verdiklerini belirterek, Türkiye’nin yerli yarış
lastiğini geliştirme yolunda çalışmalarına paralel bu projeyle Türkiye’nin yeni
pilotlarının yetiştirilmesine desteklerini
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sürdüreceklerini açıkladı. TOSFED
Körfez Yarış Pisti’nde 3 farklı formatta
gerçekleştirilen yarışlarda 604 kişi arasından elemelerle belirlenen 10 erkek
3 kadın sürücü TOSFED Yıldızını Arıyor
projesinin 2019 yılı birincisi olabilmek
için Fiat Egea yarış otomobillerinin direksiyonunda ter döktü. Yıl içerisinde
koşulan 4 yarışlık seri sonucunda topladıkları puanlarla, erkeklerde 2019
yılının en iyisi Akın Can Kiper olurken,
Kadınlar klasmanında ise Halide Su
Yüksel birinci sırada yer aldı. Ödüllünü
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı’ndan alan Kiper ve ödülünü
TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy’dan
alan Yüksel, aynı zamanda TOSFED
desteğinde 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası yarışlarında Fiat Egea 1.4 T-Jet
ile yarışma hakkı elde ettiler.

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından TOSFED himayesinde
ulusal statüde düzenlenen Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası 2019 yılının final yarışı İzmir Ülkü Park Yarış Pisti’nde
gerçekleştirildi. PWR Balata, RedBull.com, Motul, King Racing
sponsorluğu ve Spor Toto, Power FM katkıları ile desteklenen
şampiyona en iyi 32 eşleşmesine sahne oldu. Yarışa katılan
lisanslı 7 takım ve 26 sporcunun güçlü otomobilleri ile bol dumanlı kapı kapıya mücadelelerinde, puanları Letonya Cumhuriyeti’nden Raivis Graudins verdi. Nefes nefese geçen büyük mücadeleler seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. 4.500 seyirci
katılımıyla gerçekleşen final yarışında pilotların performansları
izleyenlere heyecan ve duman dolu görsel şölen yaşattı.

Kasım -2019

Gerçekleştirilen sıralama turlarında günün birincisi 96 puan
ile Kuzey Kıbrıs’tan gelen ve bu
sene TOSFED lisansı ile yarışan
tecrübeli pilot İbrahim Yücebaş
olurken, ikinci genç ve yetenekli
sporcu Ege Bilaloğlu ve üçüncü
ise Ukrayna’dan gelen Red Bull
sporcusu Alexandr Grinchuk
oldu. Yapılan antrenman turları
sonrasında, pilotlarla tanışma
ve padok ziyaretine ilgi büyük
oldu ve ardından İzmir Ülkü
Park Yarış Pisti’nin keskin virajlarında kapı kapıya bol dumanlı
geçen mücadeleleri seyirciler de
heyecanla takip etti. Seyirciler
arasından çekiliş ile seçilen kişiler yarışma esnasında Drift Taksi
deneyimi yaşama şansına sahip
oldu. Final eşleşmesinde karşı
karşıya gelen Alexandr Grinchuk
ile Doğukan Manço arasındaki
mücadele sonrasında birincilik
kupasını kaldıran isim Alexandr Grinchuk olurken, Doğukan Manço ikinciliği ve İbrahim
Yücebaş da üçüncülüğü elde
ettiler.
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BAJA TROIA TÜRKİYE’NİN OTOMOBİL
KATEGORİSİ ŞAMPİYONU VURAL AK OLDU
Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak,
bu yıl 3’ncü kez düzenlenen Baja Troia
(Truva) Türkiye’ninotomobil klasmanında
rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Dört
gün süren 873 kilometrelik yarışı 11:16:37
saatte tamamlayan Vural Ak’ın ardından
İtalyan ekipler ikinci ve üçüncü sırayı aldılar.

Castrol Ford Team Türkiye, 2019 ralli sezonunu
tüm kategorilerde şampiyon bitirmek için hazır
37. Kocaeli Rallisi’ndeki performansı ile 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda “Pilotlar”, “Co-Pilotlar” ve “Markalar”
kategorilerinde şampiyonluğunu garantileyen Castrol Ford Team Türkiye, sezonun son yarışı olan Yeşil Bursa
Rallisi’nde geriye kalan ‘2 çeker’ ve ‘Gençler’ kategorilerinde de şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor.
2019 Türkiye Ralli Şampiyonası 7’nci ve son yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi,bu yıl Bursa Otomobil Sporları Kulübü
(BOSSEK) tarafından1-3 Kasım tarihlerinde 44. kez gerçekleştiriliyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası’nın yanı sıra 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerinin de yer aldığı Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile amatör
sürücülere yönelik Zafer Vatansever Ralli Kupası’na da puan verecekYeşil Bursa Rallisi’ndeekipler, Orhaneli – Keles bölgesindeki 114,10
kilometresi özel etap, toplam uzunluğu ise 453,38 kilometre olan
asfalt zeminli parkurda mücadele edecek.2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı ve sondan bir önceki yarışı olan 37. Ford Otosan
Kocaeli Rallisi’nde “pilotlar”, “co-pilotlar” ve “markalar” kategorilerinde
şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyen Castrol Ford Team
Türkiye, sezonun son yarışında kalan 2 kategorideki şampiyonlukları
da elde etmek için mücadele edecek. ‘2 çeker’ kategorisinde Fiesta
R2T araçları ile sezon başından bu yana her yarışta güçlü rakiplerine

Yarışı birinci olarak tamamlayan Vural Ak yarıştan sonra yaptığı
açıklamada, zorlu etapların olduğu parkurda başarıyla mücadele ettiklerini belirterek “Bu yarışı büyük bir özveri ile gerçekleştiren ISOFF’u
tebrik ediyorum. Yarışta bize servis veren Intercity teknik ekibi de
mükemmel bir iş çıkardı. 4 ülkeden 35 ekibin katıldığı bu zorlu yarışı
birinci sırada tamamlamanın gururunu yaşadık” dedi.			
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karşı başarılı bir şekilde mücadele eden Ümitcan Özdemir – Batuhan
Memişyazıcı ikilisi sezonun son 2 yarışında gösterdikleri başarıyı Yeşil
Bursa Rallisi’ni bir kez daha tekrarlayarak 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 2. kez üst üste “İki Çeker Pilotlar” ve “Co-Pilotlar” şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. Geçtiğimiz iki yılın Türkiye Ralli Genç
Pilotlar Şampiyonu, Castrol Ford Team Türkiye çatısında yetişen And
SunmandaYeşil Bursa Rallisi’ni başarılı şekilde tamamlayarak kendi
kategorisinde 3 yıl üst üste şampiyonluğun sahibi olmayı bekliyor.
Sunman, Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 6’ncı yarışı olan 37. Ford
Otosan Kocaeli Rallisi’ni kendi kategorisinde ilk sırada tamamlayarak
şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etmişti.

Baja Troia (Truva) Türkiye, Ralli ve Raid kategorilerinde koşuldu. 4 gün
süren yarışta Türkiye’nin önde gelen yarışçıları ve aralarında tanınmış
yarış takımı RALLIART’ın da yer aldığı farklı ülkelerden yabancı ekipler
de mücadele etti. 564,16’sı Özel Etap ve 309,29’u Ara Etap olmak
üzere toplam uzunluğu 873 km’yi bulan yarışa katılan ekipler, şampiyona puanı ve zafer için Truva bölgesinin zorlu parkurlarını geçmeye
çalıştılar.
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KADIKÖY’DE KLASİK OTOMOBİLLİ RESMİ GEÇİT TÖRENİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bağdat Caddesi’nde düzenlenen ‘resmi geçit töreni’ ile coşkuyla başladı. Cumhuriyetin 96’ncı
yıldönümünü temsilen, 96 klasik otomobil ‘Çok Yaşa Cumhuriyet’
sloganıyla geçiş yaptı.
Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve askeri erkan, Bağdat Caddesi’nde düzenlenen törende halkı selamladı. Kadıköy’de eğitim
veren okulların öğrencilerinin ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin yer aldığı resmi geçit törenine Kadıköy Belediyesi
Gönüllüleri de yoğun katılım gerçekleştirdi. Askeri bandonun
marşlarla renklendirdiği törende Kadıköy Halk Eğitim Merkezi
tarafından düzenlenen folklor gösterileri de izleyenlerden büyük
alkış aldı. Resmi geçit töreninin en renkli anlarını İstanbul Klasik
Otomobilciler Derneği’nin(İKOD) düzenlediği Cumhuriyet Konvoyu oluşturdu. Cumhuriyetin 96’ncı yıldönümünde, ‘Çok Yaşa
Cumhuriyet’ sloganıyla 96 klasik otomobilin geçişi vatandaşlar
tarafından büyük ilgi gördü. Cumhuriyetin geçmişten geleceğe
taşınması gerekliliğine dikkat çekmek üzere düzenlenen konvoy
Kadıköy’deki resmi geçite katılarak,15 Temmuz Şehitler Köprüsü
üzerinden Beşiktaş’taki Dolmabahçe Sarayı’na ulaştı.
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Klasik otomobillerin konvoyunun ardından yola çıkan 29 Ekim Bisikletçileri
de bayrak ve flamalarıyla renkli görüntüler oluşturdu. Motorcuların ve patencilerin de ayrı ayrı oluşturduğu kortejler kutlamalara renk kattı.
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