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2019 Yılının son sayısı olan Aralık sayımızdan Merhaba...Oldukça yoğun ve uzun bir yıl geçirdik. 2019 
yılına bakacak olursak, Automobile Magazine dergimiz adına yapmış olduğumuz işlerle ve otomotiv 
sektöründe özellikle yayıncılık anlamında oldukça ön plana çıktığımız bir yıl oldu. Bu bakımdan belki de 
şu zamana kadar hem bir otomobil dergisi olarak, hem de dijital otomobil haberciliğinde yer almakta olan 
Türkçe, İngilizce ve Almanca haber sitelerimiz ve yayınlarımızla beraber 2019 yılında rakiplerimize oranla 
da güçlü bir başarı elde ettiğimize inanıyorum. Tabi bunu yaparken bizim için en önemli olan özellikle 
otomotiv dergi yayıncılığı sektöründe, ilk olarak Türkiye’de bir numara olabilmekti.  2019 yılı çok zorda 
olsa bunu bize vermeyi başardı. Şimdi ise hedefimiz yine rakiplerimize göre hem bulunduğumuz konumu 
koruyabilmek hemde site ve dergi olarak daha yukarılara çıkabilmek. Bunu şu şekilde değerlendiriyoruz; 
Alexa verilerine baktığımızda şu anda Automobile Magazine olarak, Türkiye’nin  en değerli ilk 10.000 
sitesi arasında yer almak elbette iyi. Fakat ilk 4.000 site arasına kadar girebildiğimiz 2019 yılında zamanlar 
aylar da oldu. Global olarak ise yine şu anda Dünya genelinde 400 bininci sıralarda seyrediyoruz. Yine 
2019 yılında site olarak, 240 bin gibi rakkamlara kadar yükselerek bu verileride gördüğümüz aylar oldu. 
Yine bir değerli önemli unsurlardan biride her yıl performansımıza bakmak için yıllık bazda sunucumuzdan 
çektiğimiz veriler. Henüz Aralık ayı başı olması sebebi ile biraz bu verileri erkenden sizlerle eksik olarak 
şu şekilde paylaşabiliriz.  2018 yılında tüm sitelerimize toplam yıl bazında 2,757,772 giren olmuş. Ve yine 
2018 yılında 10,437,666 toplam bir hit elde etmişiz. 2019 yılının geride bıraktığımız 11 aylık verisinde 
ise 3.693.525 yıl boyu sitelerimize giren olurken, Yine 2019 yılında 44.320.459 gibi toplam bir hit elde 
etmişiz. Bu verilere göre öncelikle yıllık olarak 1 milyon gibi fazladan bir girişimiz olmuş. Aynı zamanda 
2018 yılında 10 milyon kusur olan genel hitimiz, 2019 yılında 3 katından fazla artış göstererek, 44 milyon 
kusur bir veri elde etmişiz. Bu bizim için çok iyi bir büyüme ve gelişme oldu. Özellikle kötü geçen Dünya 
piyasasında ki otomotiv sektörü ve içerisinde olduğumuz yayınımız ile bizim adımıza iyi geçen bir yıl oldu 
diyebiliriz. Özellikle yine Linkedin gibi önemli sosyal ağ ve mecralarda iyi bir gelişme ve kitle elde ettiğimiz 
bir yıl oldu. Şu anda Linkedinde toplam 10.700 kadarı ile bir takipçiye sahibiz. Bu rakkam hergün yeni 
eklemeler ve bağlantılar ile artmakta. Buda bizi mutlu ediyor. Twitter’da ise 2012 yılından bu yana yani 
kurulduğumuz tarihten itibaren var olan aktif bir yayıncıyız. Şu anda da Twitter’da 11 bin kusur bir real 
takipçiye sahibiz. Bu da diğer otomotiv dergilerinden ve yayınlarından bizi ayıran en önemli unsurlardan 
biri aslında. Çünkü biz günlük olarak Twitterda 3 farklı dilde yayın yaparak haber paylaşıyoruz. Son 60 
günlük Tweet verilerimize baktığımızda 160 bin K. görüntülenme etkileşim aldığını görüyoruz. Bu da yine 
Twitter’da aslında reklam olarak en az bir web sitesi trafiğine eş değer ne kadar da etkili olduğumuzu 
gösteren diğer önemli bir verimizdir. Tüm herşeye komple olarak bakacak olursanız, bu çok daha fazlasını 
yapabilecek bir kapasiteye sahip olduğumuzu aslında gösteriyor. Bunun için şu anda yine bir takım teknik 
alt yapı ve yeni yatırımlarımızda gündemde. 2020 yılının da bu anlamda sorunsuz ve sağlıklı geçmesi 
için şu an aslında bunun üzerinde çalışıyoruz. Ve, yine şunu söylemem gerekir ise yatırımlarımızın 2020 
yılı ilk ayları itibarı ile devam etmesini de planlıyoruz. Belki, site, haber ve e-dergi platformu ile yeni bir 
takım farklı ve yine ilk olarak imzamızı atacağımız bir yeni projemiz ile gündeme gelebiliriz. Bunun için şu 
anda bir şey söylemek biraz erken olsa da düşündüğümüz bir takım yeni birşeyler var diyebilirim. Buna 
tam anlamı ile karar verdiğimizde sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdiden iyi yıllar, mutlu yıllar ve iyi seneler 
diliyorum...  

Sevgilerimle, Umut Özgür Sunay

Rolls-Royce mühendis ve zaanatkar-
larından oluşan özel bir ekip yaklaşık 250 
bin ilmekten oluşan Peregrine Şahini’ne 
hayat verirken, bu yırtıcı kuş Rolls-Royce 
Wraith’in tavan döşemesinde kendine yer 
buldu. Gökyüzünde kanatlarını açmış şekilde 
konumlandırılan motif, Rolls-Royce Wraith 
modelinin odak noktalarına ustalıkla eklendi. 
Otomobil iç kısımda bulunan bu motif, arka 
yolcu koltukları arasında süsleme olarak da 
kullanılıyor. Ayrıca, otomobilin piyano kapla-
ma yüzeyleri üzerine boyanmış olan şahin 
kanadı motifi, Charles Blue deri rengini ön 
plana çıkarıyor.

Rolls-Royce 
Wraith’in tavanını 
süslüyor...

Müşterilerin isteklerini yorumlama ve onları nakışa 
çevirme konusunda yeteneğini kanıtlayan Rolls-
Royce Motorlu Araçlar Bespoke Nakış Uzmanı 
Josh Liles, Rolls-Royce deri tasarım bölümünde 
çıraklık yapmadan önce, makine mühendisliği ve 
3B tasarım ve mimarlık eğitimi almış bir tasarımcı. 
Marque bölümünde dokuz yıl geçirdikten sonra, 
Marque’in tüm nakışlarının sorumluluğunu üstlenen 
Josh Liles, yetenekli bir zanaatkârlar ekibine liderlik 
ediyor. Liles; “Tasarım, Peregrine Şahini’nin kaslarını, 
hareketini, tüylerinin gölgesini saatlerce gözlemley-
erek anlamamız gerekiyordu. Kuşun asil ve yırtıcı 
duruşunu uygulamak istedik. Nakışın çoklu ilmekleri, 
dikişin yönü, uzunluğu ve aralıkları, tasarımın son hali 
üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu. Şahinin ga-
gasını kasıtlı olarak şekillendirdik ve saldırgan teması 
yaratmak için gözlerini büyük yaptık ”dedi.
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Lamborghini’den Gran Turismo Sport’a 
özel sanal süper spor otomobil... 

Automobili Lamborghini Monte Carlo, Monaco’da düzenlenecek FIA Onaylı 2019 Gran Turismo Şampiyonası’nın Dünya Finalleri öncesinde 
yeni konsept otomobili Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo’yu tanıttı. Süper spor otomobil, Gran Turismo Sport’un Sony PlaySta-
tion 4 versiyonunun dijital ortamında ‘sürüş eğlencesine’ vurgu yapmak üzere 2020 baharından itibaren sanal olarak piyasaya sürülecek. 
Automobili Lamborghini S.p.A. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali konuyla ilgili şunları kaydetti: “Lamborghini çok genç 
bir marka ve bu yüzden, bugün en yeni sanal vizyonumuzu gerçek bir model şeklinde sunuyoruz. Bu otomobilin genç nesil yarış oyunu ve 
süper spor otomobil tutkunlarının keyif duyacağı oldukça fütüristik ve havalı bir tasarıma sahip olduğunu düşünüyoruz.”dedi.

Lambo V12 Vision GT’nin Sant’Aga-
ta Bolognese’deki Lamborghini Cen-
tro Stile tarafından gerçekleştirilen 
çok heyecan verici bir tasarımı bu-
lunuyor. Tasarım dilinin potansiyelini 
çok fütüristik bir şekilde genişleten 
tarihi Lamborghini tasarım DNA’sına 

dayalı bir tasarımdan bahsediyoruz. 
Tüm Lamborghini modellerinin ikonik 
silueti durumundaki tek merkez 
hattının öne çıktığı otomobilde, yolcu 
koltuğunun gerekli olmadığı bir yarış 
oyunu için tasarlanan tek kişilik bir 
oturma düzenine vurgu yapılıyor.

Konsept otomobilin güçlü genel 
tasarımı sofistike aerodinamiğe 
adandı. Çarpıcı bir Y-stop lambasının 
bulunduğu büyük bir kanat arka 
bölümü domine ediyor. Tüm unsurlar 
tasarım ve aerodinamiği bünyesinde 
barındıran yüksek performanslı 
yüzeyler şeklinde tasarlandı. Ana 
gövde çamurluklardan ayrı olarak 
yapılandırılmış ve yan pencerelerdeki 
altıgen esintili tema 1968 Lamborgh-
ini Marzal’dan esinlenerek tasarlandı. 

Lambo V12 Vision GT’nin hem ön 
hem de arka farlarında alışılageldik 
Lamborghini Y-imzası dikkat çekiyor.
Vizyoner bir konsept otomobilde 
zamanının ötesine geçen bir iç 
tasarım gereklidir. Sürücü aracın ön 
kısmından bir savaş uçağı pilotu gibi 
kabine giriyor. Ana sürüş kuman-
daları fütüristik direksiyon simidinde 
bulunuyor ve tüm sürücü bilgileri 
sanal olarak sürücünün hemen 
önüne yansıtılıyor.

Lamborghini Centro Stile Başkanı 
Mitja Borkert, otomobille ilgili şu 
yorumda bulundu: “Lambo V12 
Vision Gran Turismo Lamborghini ve 
fütüristik hedefleri hususunda ultra 
hevesli genç hayranlar ve oyuncular 
için en üst düzey sanal otomo-
bilin tasarlanması için yaratılmıştır. 
“Bu otomobil Lamborghini’deki 
tasarım dehalarına kanatlarını açıp 

tüm Lamborghini otomobillerinde 
olduğu gibi yalnızca herkesin dönüp 
bakmasını sağlayıp en iyi sürüş 
deneyimini sunmakla kalmayan, aynı 
zamanda hafif malzemeler ve hibrit 
otomobillere geçiş alanı başta olmak 
üzere Lamborghini’nin gelecekteki 
teknolojilere yönelik ilerlemesini de 
yansıtan bir otomobili görselleştirme 
fırsatı sunmuştur.” 
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DB11 V12 
AMR ÇİFT 
RENGİYLE

Aston Martin’in ünlü ‘DB’ serisinin 
amiral gemisi olarak üretilen ‘DB11 
V12 AMR’ İstanbul’a geldi. Mar-
kanın Türkiye temsilcisi olan D&D 
Motorlu Araçlar A.Ş’nin Yeniköy’deki 
lüks Showroom’unda sergilenen 

efsane otomobilin, ‘China Grey’ ve 
‘Quantum Silver’ olmak üzere iki 
renk seçeneği bulunuyor. 5.2 litre 
V12 Twin Turbo beslemeli bir motora 
sahip olan ‘DB11 V12 AMR’ 540 bin 
Euro’dan başlıyor.

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi 
Aston Martin’in Türkiye’de en fazla 
ilgi gören modeli DB11’in 5.2 litrelik 
V12 motorlu AMR versiyonu Aston 
Martin İstanbul Showroom’una geldi. 
640 beygir güç üreten yeni DB11 

V12 AMR, 0’dan 100 kilometre hıza 
sadece 3.7 saniyede ulaşabiliyor. 
GT, Sport ve Sport Plus adlı çoklu 
dinamik sürücü modları bulunan yeni 
DB11 V12 AMR, motor tepkisini 
ilerici bir anlayışla yoğunlaştırıyor.
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8 vitesli otomatik ZF şanzımanı, yeni elektrikli direksiyon sistemi 
ve fren esnasında ‘Tork Yönlendirme’ teknolojisiyle daha yüksek 
çeviklik sunan D11 V12 AMR, verimlilik ve gücü aynı anda sunuy-
or. Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araç A.Ş’nin 
Yeniköy’deki lüks Showroom’unda sergilenen DB11 V12 AMR, 
‘China Grey’ ve ‘Quantum Silver’ olmak üzere 2 renk seçeneğine 

sahip. Gerçek bir 21. yüzyıl Aston Martin modeli olan DB11, en 
son teknolojiyi en yüksek kalite ve el işçiliğiyle sunuyor. Renkli 
12 inç TFT LCD ekranın kullanıldığı yeni gösterge paneli, araçla 
ilgili birincil bilgileri tam açıklıkla ifade ederken, ortaya konum-
landırılmış 8 inç TFT ekran ise bilgi ve eğlenceye hizmet ediyor.

Karakter tanıma, çoklu dokunma ve hareket desteği sunan 
isteğe bağlı dokunmatik yüzeyin yanı sıra döner kontrolle 
kumanda edilen yeni uydu navigasyon ve ses sistemi her zam-
ankinden daha etkili. Yeni otomatik park yardımı özelliği ve 360 
derecelik kuş bakışı kamera, düşük hızlarda güvenli manevra 
yapma imkanı tanıyor ve aynı şekilde aracın bilgi-eğlence sis-
temi tarafından kontrol ediliyor.

Aston Martin ve Zagato’nun 60 yıldır aralıksız süren işbirliği ile 
ortaya çıkan, gerçek ve modern bir klasik haline gelen DBS GT 
Zagato, yeni kurulan Audrain’deki ABD’deki Newport Con-
cours’ta DBZ Zagato’nun tamamlayıcısı olarak tanıtıldı.

Daha önce açıklanmış olan DB4 GT Zagato devamının modern 
ikizlerinden biri olan DBS GT Zagato, bu eşsiz eşleşmenin 
çağdaş yarısını oluşturuyor. 5.2 litrelik, 760 beygir çift turbolu 
V12 motor gücüne sahip olan Zagatolar, sadece 19 çift üreti-
lecek ve 2019 yılı bitiminde teslim edilecek.

Efsanevi Zagato imzasının yüzüncü yılını kutlamak için yaratılan 
bu benzersiz ve iddialı proje, geçmişin bir simgesine saygı 
duyuyor ve geleceğin klasiğini yaratıyor.



16 17Number 1 - Automobile Magazine Aralık -2019

Türkiye’nin ilk yerli hibrit ve SUV otomobili olma 
özelliğini taşıyan Toyota C-HR yenilendi. Toyota 
Otomotiv Sanayi Türkiye’nin 2016’dan bu yana 
üretimini sürdürdüğü Toyota C-HR, Sakarya’da 
Corolla modeli ile birlikte yeni yüzüyle üretilmeye 
devam ediliyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin 
büyük bir yatırımla 2016 yılında üretimine başladığı 
ve dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği Toyota C-HR, 
aradan geçen üç yılın ardından yeni görünümüne 
kavuştu. Türkiye’nin ilk yerli hibrit ve SUV otomobili, 
2,0 litre 184 HP hibrit ve geliştirilmiş 1,8 litre 122 
HP hibrit motor seçeneklerinin yanında, ön ile arka 
tasarımında geçirdiği görsel iyileştirmelerle yollarda 
boy gösterecek. Seri üretim başlangıcından bugüne 
kadar geçen üç yıllık süre içerisinde tüm dünyada 
büyük beğeni toplayan Toyota C-HR, toplam 500 bin 
adetlik üretim rakamına ulaştı. Toyota C-HR, Toyota 
Otomotiv Sanayi Türkiye için çok önemli bir kilometre 
taşı konumunda bulunuyor. 2016 yılının Kasım ayın-
da 350 milyon Euro’luk yatırımla üretimine başlanan 
ilk yerli hibrit ve SUV modeliyle fabrika, Avrupa’daki 
Toyota tesisleri arasında en yüksek üretim hacmine 
sahip.

TOYOTA C-HR YENİLENDİ

kapasite yıllık 150 bin adetten 280 bine yükseldi. Ayrıca 
Toyota C-HR ile birlikte Sakarya’daki üretim tesisleri, 
Japonya dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) 
modeli üreten fabrika oldu. 
Bugüne kadar toplamda 500 bin adet Toyota C-HR’ı üre-
tim hatlarından indiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 
bunların %90’ına tekabül eden 450 bin adedi 100 ülkeye 
ihraç etti. Bu rakamlar ile hibrit teknolojisi ve TNGA 
altyapısında C-HR ile elde ettiği bilgi birikimini bu yılın 
başında yeni bir yatırımla yeni hibrit Corolla’ya aktaran 
fabrika, Türkiye’nin hibrit üssü haline geldi. 
1994 yılında başlayan ilk üretimden bu yana geçtiğimiz 
ay üretim başlangıcının 25.yılını kutlayan Toyota Otomotiv 
Sanayi Türkiye, yüksek kaliteli üretim kabiliyeti ile Toyota 
C-HR’ın yenilenen versiyonunu da başarıyla üretim hat-
larından çıkardı.

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, üstün performans özel-
liklerine sahip yeni Bridgestone kış lastiği Blizzak LM005’i 
tanıttı. Bridgestone’un yeni kış lastiği Blizzak LM005, 20 
bin otomobil sürücüsünün kış lastiklerine dair önce-
liklerini sorgulayan bir anket çalışması sonucuna göre 
geliştirildi.  Zorlu kış mevsiminde şartlar ne olursa olsun 
yüksek performans ve emniyet sağlamak üzere geliştir-
ilen kış lastiği Blizzak LM005, Türkiye pazarı için Brisa’nın 
İzmit fabrikasında üretiliyor. Türkiye lastik sektörü lideri 
Brisa, yeni Bridgestone Blizzak LM005 lastiği ile ürün 
portföyüne yeni bir ürün daha ekledi. 20 bin otomobil 
sürücüsünün kış lastiklerine dair önceliklerini sorgulayan 
bir anket sonucunda hayat bulan bu yeni kış lastiği ile 
sürücüler iklim şartlarına uygun şekilde ideal bir donanı-
ma sahip oluyor. Blizzak LM005, sürücülerin beklenti 
ve ihtiyaçları ile paralel olarak lastiğin kış mevsimine ait 
yağmurlu, karlı ya da buzlu iklim şartlarında güvenlik ve 
araç hakimiyeti açısından bir denge, yüksek performans 
ve emniyet sunuyor. Brisa Pazarlama Direktörü Evren 
Güzel, ²Sürücüler için kış mevsiminde farklı iklim koşul-
larında, lastiklerine güvenebilmek büyük önem taşıyor. 
Çünkü lastikler, araçların yol ile temas halinde olduğu 
tek ekipman. Bridgestone’un kapsamlı tüketici araştır-
maları ve güçlü Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği 
yeni Blizzak LM005 de sürücülerin bu ihtiyaçlarını tam 
anlamıyla karşılıyor. Kış şartlarında emniyetli ve keyifli bir 
sürüş deneyimi sunan yeni lastiğimiz, dayanıklılığının yanı 
sıra sürücülerin en çok zorlandıkları virajlı yollarda güçlü 
bir kontrol ve manevra kabiliyeti sağlıyor. Islak zeminde 
sürüş ve aniden önlerine bir şey çıkması durumunda fren 
performansıyla birlikte uzun ömürlü olması yönleriyle de 
sürücülerin beğenisini topluyor. Bridgestone’un bu sene 
“Yılın Üreticisi” seçilmesi, markamıza güven oluştur-
duğumuzu da gösteriyor. Yüksek performanslı ürünler 
portföyümüzün daha da güçlenmesini sağlayan Bliz-
zak LM005’in sürücülere tüm kış koşullarında ulaşmak 
istedikleri yere daha emniyetli bir şekilde ulaşmaları için 
yardımcı olduğunu kanıtlıyor” dedi.

Yeni Bridgestone Blizzak LM005 
Kış Lastiği: Sınıfının Lideri
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Aston Martin - Automobile Magazine 

Aston Martin’in 106 yıllık başarılarla dolu tarihinde yeni dönemin 
startı, 20 Kasım 2019 tarihinde verildi. Markayı dünya çapında yeni 
zirvelere taşıyacak ilk SUV’si Aston Martin DBX’in lansmanı, Çin’in 
başkenti Pekin’de gerçekleştirildi.  2015 yılında başlayan ve geçen 
yıl da Galler’deki fiziki testlerle sonlanan muhteşem serüvenin doruk 
noktası: Aston Martin DBX… Markanın ilk SUV’si, Aston Martin’in 
daha önce keşfedilmemiş bir segmentteki olağanüstü performans, 
stil ve kullanılabilirlik sunma arayışındaki yeni döneme işaret ediyor. 
Dünyaca ünlü otomobil üreticisi Aston Martin, spor otomobillerin 
dinamikliğini off-road araçların çokyönlülüğüyle birleştirerek sek-
tördeki standartları sarsacak ilk lüks SUV’sini yollara çıkartıyor. Aston 
Martin Lagonda Başkanı ve CEO’su Dr. Andy Palmer, DBX’in Aston 
Martin için ne denli heyecan verici bir deneyim olduğunu şu sö-
zlerle ifade etti:  “DBX’in Aston Martin için ne kadar heyecan verici 
ve önemli olduğunu ‘yeterince’ vurgulayamıyorum! Bu güzel SUV, 
şimdiden şirketimizi yeni alanlara ve ilham verici yönlere taşıdı. DBX 

ayrıca ‘İkinci Yüzyıl Planı’mızın üçüncü ve son aşamasında önemli 
bir dönemi işaret ediyor: Yalnızca portföyümüzün vadedilen genişle-
mesini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda Aston Martin’in ikinci 
üretim tesisindeki bir başlangıcı da müjdeliyor. Bu modeli, uzman-
lığımızla oluşturduk ki kadın yöneticilerimiz de dahil olmak üzere tüm 
danışmanlarımızın paha biçilmez bilgi ve deneyimlerinden de yarar-
landık. Bu, büyük İngiliz markası için gerçek bir dönüm noktasıdır. İn-
anıyorum ki DBX, onu gündelik yaşamlarında deneyimleyecek herkesi 
ödüllendirecektir.” Aston Martin’in St Athan, Galler’deki tesislerinde 
hayata geçirilen DBX, sektörde pek de rastlanmayan, sıradışı, çok 
özel bir SUV. İngiliz tasarım ve mühendisliğinin sınırlarını zorlayan, se-
ktöre vizyon katacak bir ürün… 2,245 kg ağırlığındaki model, 0-100 
km/s hıza 4.5 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı; 291 km/s. Aston 
Martin’in spor otomobillerinde de kullanıldığı alüminyum gövdesi, 
hem çok hafif hem de inanılmaz derecede sert. Bu müthiş teknoloji 
sayesinde DBX, şehirde de off-road’da da çok güçlü ve dinamik.

ASTON MARTİN, DBX’İ 
TANITTI: SPOR OTOMOBİL 
RUHUNA SAHİP BİR SUV...

Standart olarak 48V’lik savrulma önleyici sisteme sahip üçlü adaptif 
havalı süspansiyon ve elektrik kontrollü adaptif amortisörlerle birlikte 
gelen Aston Martin DBX’in yüksekliği, çevre koşullarına bağlı olarak 
145 mm arttırılıp 50 mm azaltılabiliyor. Bu özellik de sürücüye, her türlü 
arazi koşullarıyla mücadele edebilme önceliği sunuyor. DB11 ve Van-
tage’da bulunan 4.0 litrelik çift turbo V8 motoru kullanan Aston Martin 
DBX, özel düzenlemelerin ardından bu üniteden 550 beygir gücü ve 
700 Nm tork çıkışı alabiliyor. Motor sesinin çok iyi olduğu bu lüks SUV, 
aktif egzoz sistemi ve silindir kapatma özelliği ile de dikkat çekici. Aston 
Martin DBX, gücünü yola 9-ileri otomatik şanzıman sistemiyle aktarırk-
en dört tekerden çekiş sistemiyle donatılan havalı süspansiyon üstünde 
oturan araçta, elektronik olarak kontrol edilen sürüş destek sistemi 
yer alıyor. Ürettiği gücü 9 ileri vitesli otomatik şanzıman ile tüm teker-
leklerine aktaran araç, aktif diferansiyel kontrolüne ve elektrikli limitli 
kaydırmalı arka diferansiyele sahip.  DBX’in kabininde de performans 
verilerini destekleyen lüks bir tasarım bulunuyor. Tamamen deri işlemeli 

koltuklar ve pek çok detay, Alcantara ile de satın alınabiliyor. DBX, 
kabin boyunca metal, cam ve ahşabın akıllıca kullanımı ile malzeme-
lerin orijinalliğini koruyor. Aston Martin’in kişiselleştirme kanadı “Q’ya” 
başvurularak aracın orta konsolunu ahşap elemanlarla süslemek müm-
kün.  İlk tam boyutlu beş koltuk modeline sahip DBX, çok geniş bagaj 
kapasitesiyle de iddialı (623 litre). DBX’in koltukları dik konumdayken 
832 litre hacim sunuyor. Ön kısımda 10.25 inçlik bilgi eğlence sistemi 
mevcut. Ekrana 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli eşlik 
ederken Apple CarPlay sistemi ve 360 derecelik kamera da standart 
donanımlar arasında. Aston Martin, dünya çapındaki bu markanın 
satış alanını genişleteceği öngörülen bir SUV olan DBX’in, İngiltere’de 
St Athan, Galler’deki yeni üretim tesisinde hayat bulmasından gurur 
duyuyor. Marka, aracını çok daha özel yapmak isteyen kullanıcılar için 
de “1913 Paketi”ni tavsiye ediyor. Özel tasarlanan çamurluk logolarına, 
yan marşpiyellere ve model sayısını gösteren özel bir ambleme sahip 
olacak bu versiyon yalnızca 500 DBX kullanıcısına özel olacak.
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MINI ELECTRIC
Türkiye’de İlk Kez İstinye Park’ta Sergilenecek

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu MINI, %100 elektrikli ilk seri üretim modeli MINI ELECTRIC’i İstinye Park’ta otomobil meraklıları 
ile buluşturuyor. 30 Kasım – 8 Aralık 2019 tarihleri arasında İstinye Park alışveriş merkezinde ilk kez Türk tüketicisinin karşısına çıkmaya hazırla-
nan MINI Electric’e sahip olmak isteyenler Aralık ayının ikinci yarısından itibaren onlinestore.mini.com.tr adresi üzerinden de ön sipariş verebi-
lecek. MINI Electric, Mayıs ayı itibariyle Türkiye’de yollarla buluşacak. Uzun süren Ar-Ge çalışmaları neticesinde üretime hazır hale gelen yeni MINI 
ELECTRIC, 184 beygir gücündeki motoru ve 232 km’ye ulaşabilen menziliyle dikkat çekiyor. Güncel MINI 3 Kapı modeli üzerinde geliştirilen MINI 
ELECTRIC, MINI’nin şehir içi ulaşım konusunda öncülük ettiği konsept elektromobilite çağına en uygun şekilde ayak uydurarak, öncü rolünü 
korumaya devam ediyor. Yüksek voltajlı batarya paketinin otomobilin zeminine yerleştirilmesi sayesinde MINI Cooper SE’nin bagaj kapasitesinde 
herhangi bir değişiklik bulunmuyor...

Genlerindeki karakteristik MINI 
özelliklerini oluşturankeyifli sürüş, 
etkileyici tasarım ve premium kalite 
anlayışını koruyan MINI ELECTRIC, 
markanın ilk yüzde yüz elektrikli seri 
üretim modeli olma özelliğini taşıyor. 
Tamamen MINI tarafından geliştirilen 
sürüş dinamikleri sayesinde MINI 
ELECTRIC benzersiz bir kullanım 
keyfi vadediyor. MINI’ye özgü go-
kart hissini koruyan ve benzersiz 
bir esneklik sunan MINI ELECTRIC, 
özel olarak geliştirilen lityum-iyon 
bataryaları ile tam şarjda 232 km’ye 
ulaşabilen birmenzil sunabiliyor. 
MINI ELECTRIC, 184 bg güç üreten 
motoru ile 0-60 km/s hızlanmasını 
3.9 saniyede gerçekleştirirken, 
0-100 km/s hızlanmasını da 7.3 
saniyede tamamlıyor.

3.9 saniyede 60 km/s hıza çıkıyor

MINI ELECTRIC, iç mekanda sunduğu 5.5 inçlik renkli ekrana sahip 

gösterge paneli ile de standart MINI modellerinden ayrılıyor. Dört farklı sürüş 

modu bulunan MINI Cooper SE’nin, bu modlara göre değişken tema ve 

renklere bürünebilen renkli ekranından otomobille ilgili diğer sürüş bilgilerine 

de erişilebiliyor. Bataryaların da etkisiyle MINI Cooper S 3 Kapı’ya göre sa-

dece 145 kg daha ağır olan MINI Cooper SE’nin 211 litrelik bagajı koltukların 

yatırılmasıyla birlikte 731 litreye kadar çıkıyor. 

Heybetli tasarımı ile dikkat çekiyor...
Musso Grand 

Türkiye’ye iddialı giriş yapan Musso Grand, sınıfında zirveye oynuyor. 
SsangYong’un Pick-Up segmenti olan Musso Grand eşsiz tasarımıyla sını-
flarından ayrışıyor. Musso Grand cesur, güçlü ve kaslı görünümünün altında 
kullanıcısına güvenlik, konfor ve performansı birlikte sunuyor. Hemen her 
detayı ancak SUV’larla kıyaslanacak kadar iddialı Musso Grand; radyatör 
ızgarası, merkezden uzanan krom çizgisi ile belirgin bir kimlik oluştururken, 
ön ve yan kas çizgileri ile rakiplerinden hemen ayrılıyor. Hacimli yan kar-
akter çizgisi sağlam, dengeli, estetik ve dinamik bir kişiliği ortaya çıkarıyor. 
Kaliteli malzeme ve işçiliğin kullanıldığı sürücü kabini, ferah ve ergonomik 
bir kullanım sunuyor. Geniş arka koltuk mesafesi, kabin içi geniş ve kul-
lanışlı cepler, uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltmak için dizayn edilmiş 
rahat koltuklar, akıllı anahtar, üst düzey hoparlör ekipmanları yüksek kaliteli 
ses çıkışı sağlıyor ayrıca 8’ multimedya ekranı ile Musso Grand kullanıcıları-
na konforlu ve keyifli bir seyahat vadediyor. Musso Grand’ın gövdesi yüzde 
79,2 oranında yüksek gergili 4 katmanlı şasiye sahip. Otomobil endüstris-
inin ilk 1,5 GPa* ultra yüksek gergili çeliği ile üretilen Pick-Up’ı olmasıyla 
birlikte Musso Grand, Rexton G4 ile aynı kasa yapısını, teknolojiyi ve 
donanım zenginliğini paylaşıyor. Böylece kabin içindeki emniyetli alan tıpkı 
konfor özellikleri gibi en üst seviyede tutuluyor. Ayrıca Musso Grand, yüzde 
70,8 artikülasyon ses indeksi ile geçmiş versiyonları ve rakipleri arasında 
yapılan karşılaştırmalarda sessiz bir sürüş konusunda da ne kadar iddialı 
olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Musso Grand kul-
lanıcılarına dört katmanlı mükemmel çelik gövde içinde olağanüstü sessizlik 
ve son derecede güvenli bir sürüş sağlıyor. Türkiye distribütörlüğünü Şah-
suvaroğlu Dış Ticaret’in yürüttüğü Güney Koreli 4×4 uzmanı SsangYong, 
Pick-Up segmenti olan Musso Grand modeliyle yeni yıla çok özel bir 
Pick-Up sahibi olarak girmenizi sağlayacak iddialı bir kampanya sunuyor. 
Pick-Up SUV konseptiyle oldukça dikkat çeken Musso Grand’a 90 bin ₺, 
24 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla kolayca sahip olmak mümkün.

SUV konforunda Pick- Up 
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HONDA CIVIC HATCHBACK 
YENİLENDİ...

Sınıfının en kullanışlı ve pratik otomobili olan Honda Civic HB yenilendi. Honda Civic HB yeni dış görünüm daha sportif ve çekici bir görünüm 
sunuyor. 17 inçlik yeni jant tasarımı dış görünümü tamamlarken, tüm ürün gamında LED ön farlar standart olarak sunuluyor. Güncellenen 
bilgi-eğlence sistemi sadece daha kullanışlı bir yapıyla dikkat çekmekle kalmıyor, aynı zamanda kalite hissini daha da arttırıyor. En üst donanım 
paketinde sunulan elektrikli sürücü koltuğu konfor seviyesini daha da yukarılara taşıyor. Yenilenen Honda Civic Hatchback 181.200 TL’den 
başlayan fiyatlarla 21 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak. Honda, kompakt hatchback sınıfındaki modeli Civic Hatchback’i yeniledi. Yenilenen 
Honda Civic HB uygulanan tasarım güncellemeleriyle daha sportif ve çekici bir dış tasarımla dikkat çekiyor. Bunun dışında bilgi-eğlence siste-
minde yapılan iyileştirmelerle kullanışlılık daha da iyileştirildi. 

Yenilenen Honda Civic HB prensip olarak aynı silueti kullanıyor ve kaslı 
ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Makyajla birlikte uygulanan zarif 
dokunuşlarla daha sportif ve daha çekici bir görünüm ortaya çıkıyor. 
Sis farlarının etrafını çevreleyen simetrik hava girişi ve küçük dekora-
tif gövde rengi çıtalar ilk bakışta göze çarpıyor. Yan gövde boyunca 
uzanan pürüzsüz yüzeyler zarif kıvrımlarla hareketlendiriliyor. Bunun 
dışında makyajla birlikte Civic HB’in 17 inçlik jantları da daha sportif 
görünümü beraberinde getiriyor. Ayrıca var olan renk seçenekler-
ine Obsidyen Mavi adında yeni gövde rengi seçeneği daha eklendi.  
Makyajla birlikte Civic HB’in üst donanım paketlerinde sunulan sekiz 
yönlü ayarlanabilir elektrikli koltuklarla konfor ve fonksiyonellik daha da 
artıyor. Mükemmel Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu sunan 
gelişmiş bilgi-eğlence sistemi kapsamlı bağlanabilirlik çözümleri ve 
kullanım ergonomisi ile hem sürücünün hayatını kolaylaştırıyor, hem de 
yolculukları keyfe dönüştürüyor. Honda, müşteri geri bildirimleri doğrul-
tusunda bilgi-eğlence ve iklimlendirme sistemine ait kontroller ilave 
fiziksel düğmelerle daha da kullanışlı hale getirdi. Daha önce de olduğu 
gibi güçlü ve yüksek verimlilik seviyesine sahip motor Civic’in sürüş 
keyfine katkıda bulunuyor. Benzinli cephesinde kullanıma sunulan 1.5 
litre VTEC Turbo benzinli motor 182 PS güç ve 240 Nm tork üretiyor. 
Bu motor CVT şanzımanla 137 gr/km emisyon değeri ve ortalama 6,0 
lt/100 km tüketim değeriyle son derece çevreci ve tutumlu bir yapı ser-
giliyor. WLTP rakamlarına göre bu değerler; 151 gr/km emisyon değeri 
ve ortalama 6,7 lt/100 km olarak gerçekleşiyor.

Yenilenen Honda Civic, öncüsünün üstün yol tutuş ve sürüş konforu 
özelliklerini korumaya devam ediyor. Hafif yapı ve son derece rijit gövde 
yenilikçi mühendislik uygulamaları ve üretim teknikleriyle üretiliyor. Düşük 
ağırlık merkezi ve gelişmiş MacPherson süspansiyon sistemi üstün sürüş 
dinamikleri ve sürüş keyfi sunuyor. Tıpkı üstün yol tutuş ve sürüş konforu 
özellikleri gibi yenilenen Honda Civic öncüsünün gelişmiş aktif ve pasif 
güvenlik teknolojilerini kullanmaya devam ediyor. Söz konusu güvenlik 
teknolojilerinin de katkısıyla Honda Civic, EuroNCAP çarpışma testlerinden 
en yüksek not ile derecelendirilmişti.

40 yıllık köklü bir geçmişe dayanan Honda Civic sınıfının en pratik ve kullanışlı otomobili 
olmaya devam ederken makyajla birlikte daha sportif ve daha modern bir görünüm kazandı. 
Yenilenen Honda Civic 21 Kasım 2019 itibariyle 181.200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa 
sunuldu...

Yeni HONDA CIVIC - Automobile Magazine Yeni HONDA CIVIC - Automobile Magazine 
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LEXUS LC 500 CONVERTIBLE, 
LOS ANGELES FUARI’NDAKİ
DÜNYA PRÖMİYERİYLE GÖSTERİLDİ

Premium otomobil üreticisi Lexus, amiral gemisi süper coupe modeli LC 500’ün merakla beklenen üstü açılan versiyonunu, ilk kez 2019 Los 
Angeles Otomobil Fuarı’nda sergiledi. Lexus’un yüksek sürüş deneyimi ve zengin bir yaşam tarzı sunan LC ürün gamı, yeni LC 500 Convertible 
ile birlikte daha da zenginleşiyor. LC coupe’nin eşsiz tavan çizgisini üstü açılan bir modele adapte eden Lexus, yeni modelini tavanı açıkken veya 
kapalıyken son derece şık görünecek şekilde tasarladı. İç tasarımda ise tavan açıldığındaki yüzey ve koltuk kaplamaları, dışarıdan bakıldığında 
da en güzel görünecek detaylara sahip. Dikkatlice tasarlanan kabin, Lexus’un İnsan Odaklı felsefesini taşıyor.

Coupe’nin heyecan verici perfor-
mansını, üstü açık bir otomobille 
de çıkarmak isteyenler için tasarla-
nan yeni LC 500 Convertible, yük-
sek sürüş dinamiklerine sahip. Oto-
mobilin görselliğini tamamlayan V8 
motor ise, tepkileri ve sesiyle sürüş 
keyfini daha ileriye taşıyor. LC 500 
Convertible konforu artırmak adına 
boyun ısıtıcı koltuklara ve saydam 
rüzgar deflektörlerine sahip. Bu 
sayede Lexus’un DNA’sında bulu-
nan konfor ve sessizlik, tavan açık 
veya kapalıyken de sağlanıyor. Yeni 
LC 500 Convertible’ın 2020’nin yaz 
aylarına satışa çıkması planlanıyor.

RaymondWeil, gitar üstadı JimiHendrix’inanısına sınırlı 

sayıda ürettiği Freelancer saat koleksiyonu ile yeni yıla 

damgasını vuruyor. Sanatçının özgür ruhunu tasarım-

larına yansıtan RaymondWeil, bu özel koleksiyonuyla 

büyük sanatçıların ayak izlerini takip ettiği özel saat 

tasarımlarına bir yenisini daha ekliyor...

JimiHendrix’ in 1969 yılında 

Woodstock festivalinde sahne 

aldığı beyaz FenderStratocaster 

gitarından ilham alınarak hazırla-

nan saatin kadranındaki detaylar 

dikkat çekiyor....

Dünya genelinde sadece 500 adet üretilen 

RaymondWeil Jimi HendrixFreelancer saat 

koleksiyonunun kasa arkasında özel sırala-

ma rakamı bulunuyor.JimiHendrix’inkız 

kardeşi JanieHendrix’ in imzaladığı özel ser-

tifika ile birlikte gelen tasarım, Woodstock’ u 

anımsatan yadigar mavi beyaz özel kutusu 

ile hayranlık uyandırıyor. 22.110 TL

LEXUS LC 500 - Automobile Magazine 
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Sanal Dünyanın 
En Hızlı Elektriklisi... 

Jaguar 
VisionGranTurismoSportCoupé

Borusan Otomotiv’in Türkiye 
distribütörlüğünü üstlendiği 
Jaguar, sanal dünyanın en 
çekici otomobillerinden biri olan 
Jaguar VisionGranTurismo-
SportCoupé’yi tanıttı. Dünyaca 
ünlü GranTurismoSport video 
oyununda yer alacak olan ilk 
sanal ve tamamen elektrikli spor 
otomobili temsil eden Jaguar 
Vision GT Coupé, markanın 
yarış dünyasındaki benzersiz 
geçmişinden iham alınarak 
tasarlandı. Jaguar’ın, Le Mans 
yarışlarında bir döneme dam-
gasını vuran ikonik C-TYPE ile 
D-TYPE modellerinin korkusuz 
ve fütüristik çizgilerinden ilham 
alınarak tasarlanan Jaguar 
Vision GT Coupé, Jaguar’ın 
I-TYPE4 Formula E ve I-PACE 
eTROPHY yarış otomobiller-
inden edindiği yüksek perfor-
manslı elektrikli altyapısından 
yararlanıyor. Mükemmel 
birorantıya ve çekici hatlara 
sahip sanal bir Jaguar modeli 
yaratmak hedefiyle, tamamen 
özgür bırakılan Jaguar tasarım-
cılarının ortaya çıkardığı Jaguar 
Vision GT Coupé, geleceğin 
Jaguar modellerinde de örnek 
teşkil ediyor. Jaguar Vision GT 
Coupé, Kasım ayı sonundan 
itibaren GranTurismoSport 
tutkunları tarafından sanal 
dünyadaki hayranları tarafından 
kullanılabilecek.

Bu projenin tamamen genç 
tasarımcılar tarafından 
yürütüldüğünü söyleyen Jaguar 
Tasarım Direktörü JulianTh-
omson, “İnsanın hayatında 
karşısına bir kere çıkan böyles-
ine önemli bir fırsatı kaçırmak 
istemeyen tasarımcılarımız, 
Jaguar’ın geçmişinden ilham 
alan ve gelecek tasarımının 
sınırlarını zorlayan bir projeye 
imza attılar. Sanal dünya için 
tasarlanan Jaguar Vision GT 
Coupé’de, toplamda 1.020 PS 
güç ve 1.200 Nmtork üreten 
elektrikli 3 motor görev alıyor. 
Jaguar Vision GT Coupé bu 
teknik altyapısı sayesinde 0-100 
km/s hızlanmasını 2 saniyenin 
altında tamamlıyor” dedi. 
Deneysel hafif materyallerden 
üretilen sanal yarışçı Jaguar 
Vision GT Coupé’ninmonokok 
gövdesi kompozit karbon-fiber 
ve gelişmiş alüminyum alaşım-
dan imal edilmiş. Bu sayede 
Jaguar Vision GT Coupé 1.400 
kg’lıkkütlesine rağmen 50:50 
ağırlık dağılımına sahip. 

JAGUAR VISIONGRANTURISMOSPORTCOUPE- Automobile Magazine 
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Jaguar Vision GT Coupé’nin iç mekânı 
da Jaguar’ın mirasından payına düşeni 
alıyor.  Otomobilin yalın tasarımının yanı sıra 
lüks detayları, sürücü odaklılığı ve şaşırtıcı 
derecede girift ayrıntıları dikkat çekiyor.
Geleceğin Jaguar modellerinin nasıl bir iç 
mekâna sahip olması gerektiği konusun-
da sınırları zorlayan Jaguar mühendis ve 
tasarımcıları, otomobilin hafif, yalın ve etki-
leyici tasarımı ile uyumlu, gelişmiş ve deney-
sel materyallerin kullanıldığı bir iç mekân 
yaratma hedefiyle yola çıktı. Sürücü kol-
tuğuna oturulduğunda ön camdan görünen 
uzun motor kaputu sayesinde, bir Jaguar’ın 
içinden dışarıya bakıldığı hissini korumayı 
hedefleyen tasarımcılar, oyuncuların da bu 
algıyı yaşamalarını istedi. İç mekânda ayrıca 
hologram teknolojisi gibi pek çok yenilikçi 
sisteme de yer veriliyor. Ayrıca sürücü ile 
otomobil arasında duygusal bir İletişim ağı 
oluşturan yapay zekâ temelli ‘KITT-E’ ara 
yüzü de sürücüye her an destek oluyor. 
Bu sistem ayrıca üç boyutlu harita ve araç 
bilgisi gibi sürücünün ihtiyaç duyabileceği 
önemli bilgileri de kullanıcıya yansıtıyor. 
Sürücüyü saracak şekilde tasarlanan kok-
pit, yine Jaguar’ın geçmişteki önemli yarış 
otomobillerinden D-TYPE’tan da önemli 
izler taşıyor. 

Jaguar Vision GT Coupé’nin yan camları 
da sanal gerçeklik teknolojisi ile donatılmış. 
Bu sayede yandan gelebilecek herhangi bir 
tehlikeye karşın sürücünün çok daha hızlı 
bir şekilde uyarılması sağlanıyor. Sürücünün 
önünde, ikonikSmiths göstergelerinden 
ilham alan bir grafikle tasarlanan üç boyutlu 
bilgi ekranı ve ekranın her iki tarafına da en-
tegre edilmiş geri görüş aynası olarak görev 
yapan ekranlar yer alıyor. 

Oyuncularda gerçek bir Jaguar kullanıyor-
muş hissi uyandırmak için Vision GT 
Coupé’ye özel bir ses de geliştirildi. Jaguar 
I-PACE’in sahip olduğu sportif sesten 
sorumlu ekibin öncülüğünde, Vision GT 
Coupé’ye de kendine özgü sesi, 1957’de 
Le Mans’ı podyum ile tamamlayan ‘603’ 
LongNose D-type’ın ses kayıtları kul-
lanılarak yaratıldı. O dönemki yarışlara özel 
olarak geliştirilen 3.8 litrelik XK motorunun 
sesi, fütüristik ve kendine özgü elektrikli 
motorların sesi ile harmanlanarak benzer-
siz bir ses elde edildi. Jaguar VisionGT 
Coupé’nin benzersiz performans özellikleri 
de Jaguar’ın I-TYPE 4 Formula E ve I-PACE 
eTROPHY yarış araçlarını geliştiren Pana-
sonic Jaguar Racing takımı tarafından elden 
geçirildi. 320 km/s’in üzerinde son hıza 
sahip olan Jaguar VisionGT Coupé, Sony 
PlayStation 4 oyun konsollarında yüklü olan 
GranTurismoSportSport oyunu için Kasım 
ayı sonundan itibaren indirilebilecek. 

JAGUAR VISIONGRANTURISMOSPORTCOUPE- Automobile Magazine 
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JAMES BOND’UN 
ZORLU TESTİNDEN 
GEÇİYOR....

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü 
olduğu Land Rover’ın, bugüne kadar 
ürettiği en yetenekli 4x4 modeli olmaya 
hazırlanan Yeni Land Rover Defender, 
25’inci resmi James Bond filmine konuk 
oluyor. İlk kez 1983 yapımı James Bond fil-
mi Orctopussy’deRange Rover Convertible 
ile başlayan Land Rover EON Productions 
işbirliği No Time ToDie filmi ile devam edi-
yor. Land Rover Defender hayranları aracın 
üstün özelliklerini ilk kez Nisan 2020’de 
vizyona girmesi beklenen filmin nefes kesen 
takip sahnelerinde görecek. 
Aksiyon sahnelerinin çekimleri sırasında 
007’nin uzman dublör ekibi tarafından en 
zorlu arazi ve yol koşullarında test edilen 
YeniLand Rover Defender durdurulamayan 
doğasını sergileme fırsatını buldu. Benzersiz 
off-roadkabiliyeti ve 291 mm’likyerden yük-
sekliğiyle en dik eğimlerden ve nehirlerden 
rahatlıkla geçen Yeni Land Rover Defender 
beklentilerin çok ötesinde bir performansa 
imza attı. 

Land Rover’ın efsanevi modeli Land Rover Defender 
yeni jenerasyonu ile modelin 70 yılı aşkın tarihinde yepy-
eni bir dönemi temsil ediyor. Gelişmiş arazi özellikleri ile 
geçmiş ruhuna sadık kalarak 21’inci yüzyılda mac-
erayı yeniden tanımlayan Yeni Land Rover Defender, 
kendine has köşeli tasarımı ve yenilikçi özellikleriyle 
dikkat çekiyor. Yeni Land Rover Defender, 90 ve 110 
olmak üzere iki farklı gövde tipiyle tercih edilebilecek. 
Defender 90, 6 kişiye kadar oturma kapasitesi suna-
bilirken, 110’da ise 5+2 oturma düzenine sahip bir iç 
mekân tercih edilebiliyor. İşlevsel bir tasarıma sahip D7x 
mimarisi, Land Rover’in ürettiği en sert gövde yapısını 
oluşturmak amacıyla hafif alüminyum monokok yapıya 
dayanıyor. Geleneksel kasa üstü tasarımlara göre üç 
kat daha sert olan ve Land Rover’ın Extreme Event Test 
prosedürlerine dayanacak şekilde tasarlanan yeni şasi, 
en yeni elektrikli güç aktarma organlarını desteklerken 
tamamen bağımsız havalı veya helezon yaylı süspansi-
yon için mükemmel bir temel sağlıyor. Yeni Land Rover 
Defender, dört tekerlekten çekiş sistemi ve iki vitesli 
otomatik şanzımanla birlikte sürücülerine merkezi dif-
eransiyel ve opsiyonel Aktif Arka Diferansiyel Kilidi gibi 
üstün donanımlar sunuyor.
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Honda, CBR1000RR-R Fireblade 
Honda, dünyanın en büyük motosiklet 
fuarı EICMA’da yeni modelleri ile gövde 
gösterisi yaptı. Honda’nın benzeri 
görülmemiş pist performansıyla dikkat 
çeken Fireblade ve ilk kez Avrupa’da bir 
fuarda sergilenen Africa Twin mod-
elleri de dahil olmak üzere tüm 2020 
yenilikleri fuar ziyaretçilerinin beğenisine 
sunuldu...

Honda, Milano’da gerçekleştirilen ve 
sektörün en önemli motosiklet organi-
zasyonlarından biri olan 2020 EICMA’da 
Avrupa motosiklet pazarına yönelik 
yeniliklerini ve ürün gamını sergiledi. 
2020 yılına yönelik tüm yeniliklerini 
EICMA ziyaretçilerinin beğenisine 
sunan Honda’nın yeni CBR1000RR-R 
Fireblade ve Fireblade SP modelleri 
benzeri görülmemiş bir pist performansı 
ile dikkat çekiyor. 

Yeni CRF1100L Africa Twin ve CR-
F1100L Africa Twin Adventure Sports 
modelleri ilk kez Avrupa fuar gösterimi 
için sahneye çıkarken Honda’nın naked 
sınıfındaki amiral gemisi olan CB1000R 
Neo Sports Café modeli de yeni renk 
uygulamaları ve kozmetik güncelle-
meleri ile fuarda sergileniyor. Köklü bir 
geçmişe dayanan “Honda Fireblade” 
kelimeleri, 28 yıldır mükemmel yol 
tutuşu, denge ve safkan sürüş keyfi 
kavramlarını temsil ediyor. Honda, 2020 
yılı için ‘Born to Race’ olarak tanım-
lanan Fireblade tarihinde tamamen 
yeni bir sayfa açıyor. RC213V MotoGP 
makinesinden ve cadde kullanımına 
uygun RC213V-S türevinden esinle-
nen 2020 CBR1000RR-R Fireblade, 
Honda’nın bugüne kadar ürettiği en 
güçlü dört silindirli motor tarafından 
harekete geçiriliyor. RC213V-S ile aynı 
çap ve strok değerini paylaşan motor 
14.500 d/d’da maksimum 160 kW güç 
ve 12.500 d/d’da 113Nm maksimum 
tork üretirken 2020 CBR1000RR-R 
Fireblade sadece 201 kg ağırlığı ile son 
derece iddialı bir güç-ağırlık dengesi 
ortaya koyuyor.
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CBR1000RR-R ayrıca bir de SP versiyonu 
ile sunulacak. Bu versiyon 43 mm NPX çatal 
ve Öhlins TTX36 Smart-EC arka amor-
tisörler, yeni Brembo Stylema dört pistonlu 
radyal monte ön kaliperler ve RC213V-S’de 
kullanılan Brembo kaliperi de içeren ikinci 
nesil yarı aktif Öhlins Elektronik Kumanda ile 
destekleniyor. Her iki modelde de, HRC’nin 
birçok şampiyonluk kazanan RC213V mode-
linden aktarılan en güncel aerodinamik paket, 
yeni altı eksenli Bosch IMU ile uyum içinde 
çalışıyor. Yeni IMU, önceki modelde kullanılan 
beş eksenli ünitesinin yerini alıyor. Bu, daha 
önce benzeri görülmemiş bir sürüş dinamizmi 
ve performans seviyesi sunarken, aynı za-
manda daha kontrollü bir sürüşü de beraber-
inde getiriyor. Honda’nın yenilikçi ve gelişmiş 
teknolojileri geniş kitlelere ulaştırma felsefes-
ine paralel olarak, hem CRB1000RR-R Fire-
blade hem de CBR1000RR-R Fireblade SP 
versiyonlarında son derece hafif bir titanyum 
Akrapovic egzoz kullanıma sunuluyor. Her iki 
model de HRC’den ilham alınan Grand Prix 
Kırmızısı ve Mat İnci Siyahı olmak üzere iki 
farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Honda’nın Neo Sports Café sınıfındaki temsil-
cisi CB1000R, klasik çizgileri modern bir his 
ve heyecan verici performansla aynı potada 
eritiyor. Lanse edildiği 2018 yılından bu yana 
birçok güncelleme ile gelişimi devam eden 
CB1000R, 2020 yılı için ise bazı kozmetik 
iyileştirmelerle görünüm olarak daha premi-
um bir hava ve yolda daha dikkat çekici bir 
görünüm kazandı. Gümüş aksamların yerini 
tamamen siyah uygulamalar alırken görünüm 
yeni bir Metalik Mat Balistik Siyah far çevresi 
ile destekleniyor. Arka yay ve ön fren disk-
lerindeki renk değişimleri yakıt deposunun 
üzerinden geçen gümüş renkli yarış şeridi 
ile destekleniyor. Honda kısa bir süre önce 
tanıtımını yaptığı CRF1100L Africa Twin ve 
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 
modellerinin Avrupa fuar tanıtımını da 2020 
EICMA’da gerçekleştirdi. Daha hafif, daha 
güçlü ve Euro5 normuna uyumlu bir 1100 
cc paralel twin motor daha fazla güç ve tork 
üretimi sunarken, Africa Twin’in her iki versi-
yonunda da devreye alınan daha hafif ve dar 
iskelet hem sürüş kıvraklığını hem de konforu 
artırıyor. Honda bir ilk gerçekleştirerek Africa 
Twin’de yeni bir 6,5 inç’lik TFT renkli dokun-
matik ekran kullanıma sunuyor.
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Volvo Cars, akülerinde kullanılan kobaltı 
blockchain teknolojisi uygulayarak 
küresel olarak takip eden ilk otomobil 
üreticisi olacak. Duyuru, şirketin ilk tam 
elektrikli otomobili XC40 Recharge’ın 
lansmanından hemen sonra yapıldı. Li-
tyum iyon akülerin üretiminde kullanılan 
kobalt benzeri hammaddelerin izlene-
bilirliği, otomobil üreticilerinin karşılaştığı 
temel sürdürülebilirlik sorunlarından 
birisini oluşturuyor. Volvo Cars, müşter-
ilerininelektrikli otomobillerinin aküler-
inde kullanılan malzemelerin sorumlu 
bir şekilde tedarik edildiğini bilmelerini 

istiyor ve bunun için tam izlenebilirlik 
konusunda kararlılık gösteriyor.
Şeffaf ve güvenilir bir paylaşımlı veri ağı 
kuran Blockchain teknolojisi sayesinde, 
malzemenin kaynağı ile ilgili bilgiler 
değiştirilemediği içinhammaddenin 
tedarik zincirinin şeffaflığı önemli ölçüde 
artıyor. Volvo Cars, bu yıldan başlayar-
ak kobaltın izlenebilirliğini sağlamak için 
hem dünya çapındaki iki akü tedarikçisi 
Çin’den CATLve Güney Kore’den LG 
Chem’i ile hem de dünyanın önde 
gelen blockchain teknolojisi firmalarıyla 
anlaşma sağladı.

Volvo Cars, blockchain teknolojisi ile elektrikli otomobillerin akülerinde 
kullanılan kobalt maddesinin izlenmesini sağlayacak...

Bir blockchain, kriptografi ile birbirine bağlanmış kayıtların 
listesini içeren dijital bir defterdir. Tedarik zincirlerinde, teknoloji, 
değiştirilemeyen işlemlerin kayıtlarını yaratırken, aynı zamanda 
hangi verilerin kaydedilebileceğine ilişkin ortak bir kurallar dizisi 
uygular. Bu, katılımcıların işlemleri bağımsız olarak doğrulama-
larını ve denetlemelerini sağlar. Bu özel durumda, blockchain’de 
yer alan veriler, kobaltın kökeni, ağırlığı ve büyüklüğü gibi 
nitelikleri, güvenlik zinciri ve katılımcıların davranışları hakkın-
da bilgiler, OECD tedarik zinciri yönergeleriyle tutarlıdır. Bu 
yaklaşım, tedarik zinciri içerisinde katılımcılar arasında güven 
sağlanmasına yardımcı olur.

Volvo Cars, CATL ve LG Chem arasındaki anlaşmalar, 
XC40 Recharge de dahil olmak üzere gelecek nesil 
Volvo ve Polestar modelleri için gelecek on yılın pil 
tedariğini kapsamaktadır. Volvo Cars geçen ay, 2025 
yılına kadar otomobil başına karbon salınımının yüzde 
40 oranında radikal bir şekilde azaltmanın yanı sıra, 
tüm faaliyetlerinde ve tedarik zincirinde etik iş 
anlayışına bağlı kalmayı taahhüt eden iddialı bir iklim 
planı başlattı. 

Volvo Cars geçen ay, Recharge ismi altında yer alacak olan tamamen elektrikli 
otomobil ailesinin ilki üyesi XC40 Recharge’ı tanıttı. 2025 yılına gelindiğinde, 
küresel satışlarının yarısının tam elektrikli otomobillerden,geri kalanının ise 
hibritlerden olmasını bekliyor....

Volkswagen’in elektrikli modeli 
ID.3’ün üretimi başladı...

İlk ID.3’ün montaj hattından çıkışı kapsamında düzenlenen törene, Almanya 
Başbakanı Dr. Angela Merkel ve Volkswagen Grup CEO’su Dr. HerbertDiess 
katıldı. 

Volkswagen,“Elektromobilite” 
stratejisi paralelinde pazara sun-
mayı planladığı tamamen elektrikli 
ID model ailesinin ilk modeli ID.3’ün 
üretimine başlayarak yeni bir döneme 
başlangıç yaptı. Volkswagen bu 
üretimle dünyanın en büyük elek-
trikli araç atılımına da adım atmış 
oldu; 2028 itibarıyla Grup, yaklaşık 
70 elektrikli modeli pazara sunmayı 
planlıyor. İlk ID.3’ün montaj hattından 
çıkışı kapsamında düzenlenen törene, 
Almanya Başbakanı Dr. Angela 
Merkel ve Volkswagen Grup CEO’su 
Dr. HerbertDiess katıldı.  ID.3’ün 
üretimine başlanan Zwickau fabrikası, 
2021 yılında tamamlanması planla-
nan dönüşüm çalışmaları sonrasında 
Avrupa’nın en büyük ve en verimli el-
ektrikli otomobil üretim tesisi olacak. 
Volkswagen, E-Mobilite stratejisi 
kapsamında tamamen elektrikli ilk 
modeli olan ID.3’ün üretimine başladı. 
Önümüzdeki günlerde yollara çıkacak 
olan ilk ID.3, Almanya Başbakanı 
Dr. Angela Merkel ve Volkswagen 
Grup CEO’su Dr. HerbertDiess’in de 
katıldıkları bir törenle banttan indirildi. 

Temiz, etkileyici ve ulaşılabilir“e-mo-
bilite”yi otomotivin geleceği olarak 
gören Volkswagen, aynı zamanda 
karbon nötrmobiliteye ulaşmanın en 
iyi ve en etkili yolu olarak tanımlıyor. 
Grup,önümüzdeki 10 yıl boyun-
cayaklaşık 70 yeni elektrikli model 
pazara sürülecek. Hedef, e-mobiliteyi 
mevcut niş pozisyonundan çıkarıp 
toplumda merkezi bir konuma get-
irmek. ID.3, yeni elektrikli otomobil 
neslinde seri üretimi başlayacak ilk 
model olacak. Model e-mobilite için 
özel olarak tasarlandı ve bu teknolo-
jinin sunduğu fırsatları sonuna kadar 
kullanıyor. ID.3, Volkswagen’in MEB 
(Modüler Elektrik Platformu) teknolo-
jisine dayanan ilk modeli. Markanın 
elektrikli araç atılımının teknik ve 
ekonomik omurgasını oluşturan 
MEB’in(Modüler Elektrik Platformu) 
kalbini, aracın alt zeminine entegre 
edilmiş yassı, ölçeklenebilir, yüksek 
voltajlı bir batarya oluşturuyor. 2021 
yılında tamamen elektrikli otomobil 
üretimine geçecek olan Zwickau’da,-
Grup’un diğer markaları için aynı 
platforma dayalı altı model üretilecek.
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Kavango-Zambezi Ulusal Parkı'ndaki 
Land Rover deneyim turunun resmi 
lastiği Goodyear oldu....

Goodyear Wrangler DuraTrac lastikleri, 
Afrika’nın çetin arazi koşullarında 16 
adet Land Rover Discovery marka 
aracın üzerinde 2000 kilometrelik bir 
yolculuğa çıkarak dayanıklılığını kanıtlay-
acak. Kavango-Zambezi (Kaza) Ulusal 
Parkı’nda sürüşe çıkacak katılımcılar, 
dünyadaki en büyük ikinci doğa rezerv-
inin içinden geçerken zorlu yol şartlarıyla 
başa çıkabilmek için Goodyear lastikler-
inden yararlanacak. 
Yılda iki kez gerçekleştirilen Land Rover 
Experience Turu bu kez Kavango-Zam-
bezi Ulusal Parkı’nda gerçekleşecek. 
Dünyadaki en büyük ikinci doğa rezervi 
olma özelliğine sahip bu park, Güney 
Afrika ülkeleri Angola, Botsvana, Na-
mibya, Zambiya ve Zimbabve toprak-
larında yer alıyor. Wrangler DuraTrac 
lastikleri, son otuz yıldır tüm dünyada 
çıktığı sayısız macerada esnekliğini ve 
dayanıklılığını kanıtlamış olan Land Rov-
er Discovery marka araçlara takılacak. 
Katılımcılar, el değmemiş hayvanlar 
alemini hayranlıkla seyredecek, yerel 
mutfağın lezzetlerini tadacak ve dün-
yadaki en büyük şelalesi olan Victoria 
Şelaleleri’ni ziyaret edecekler. 

Bu ülkeleri görmenin yanı sıra, katılım-
cılar aynı zamanda bu toprakların 
insanını da tanıma fırsatı bulacak, Afri-
ka’nın kültür ve geleneklerini ilk elden 
deneyimleme şansı yakalayacaklar. 
Sürdürülebilirlik inisiyatiflerine, hayvan 
ve doğa koruma uygulamalarına tanıklık 
edecekler. Bu uygulamalar Doğal Hayatı 
Koruma Vakfı (WWF) ve Alman kalkınma 
bankası KfW’yi, Kaza doğa rezervini 
desteklemeye teşvik etti.
Goodyear Wrangler DuraTrac sarp 
kumlu yokuşlar ve yollar, dikenli savana 
çalıları ve çakıl taşından patikalar gibi 
en zorlu yol koşullarıyla baş edecek 
şekilde tasarlandı. Yolculukları sırasında 
katılımcılar tüm bu yol koşullarına maruz 
kalacaklar. Yolculuğun arazi bölümler-
indeyse sürücüler Goodyear’ın çamurda 
yol tutuşu destekleyen TractiveGroove 
Teknolojisi’nden faydalanabilecekler. 
Wrangler DuraTrac lastikleri yüksek 
engelleri aşmak; çakıl, toprak ve çamu-
ru lastikten hızla  uzaklaştırarak aracın 
çekişini ve yanal  yüklere dayanımını 
otomatik olarak iyileştirmek ve  yol kay-
naklı sesleri azaltmak üzere tasarlandı.

Goodyear Avrupa Pazarlama Müdürü 
Mike Rytokoski, “Wrangler DuraTrac 
lastiklerimizi Land Rover Deneyim 
Turu’nda kullanılmak üzere sunmaktan 
mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. 
Rytokoski, “Bu iş birliği, Land Rov-
er’ın, araçlarının sınırlarını zorlamak 
istediğinde Goodyear lastiklerine 
güvendiğini bir kez daha vurguluyor” if-
adelerini kullandı.Jaguar Land Rover Al-
manya’nın Pazarlama Müdürü Christian 
Löer ise şunları kaydetti; “Goodyear ile 
ilişkimiz yıllar önce ilk Range Rover’da 
Goodyear marka lastik kullandığımız 
günlere dayanıyor. Bu ilişki son model 
Land Rover Defender gibi modellerim-
ize özgü yeni nesil lastik geliştirilmesi 
süreciyle bugün de devam ediyor. Tur 
için Land Rover Discovery araçlarımız-
da Goodyear marka lastik kullanılıyor 
olmasından duyduğumuz memnuniyeti 
bir kez daha dile getirmek istiyorum.” 

  LASTİK -  Automobile Magazine 
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PETLAS’ın 4 alan 3 öder kampanyası, 31 
Aralık 2019 tarihine dek sürecek. Kampanya 
hakkında bilgi veren AKO Grup Pazarlama 
Müdürü Erkal Özürün, “Müşterilerimizin Türkiye 
genelindeki PETLAS tabelalı bayilerimizden 31 
Aralık’a kadar alacağı her dört lastikten birini 
bedava veriyoruz” dedi. Bu kampanyanın, 
tüketicilerin aile ekonomisi için olduğu kadar, 
yol güvenliği açısından da önem taşıdığını 
belirten Erkal Özürün, “Ülkemizde özellikle 
kış lastiği kullanımının zorunlu olduğu illerde, 
müşterilerimizi kış lastiklerini en ekonomik 
fiyatlarla sahip olabilmeleri ve bu sayede kış 
koşullarında yollarda güvenle seyretmeleri için 
çalışıyoruz; 4 alan 3 öder kampanyamızla ca-
zip fiyat avantajı sunuyoruz” şeklinde konuştu.  
4Kasım’da başlayan ve 31Aralık 2019’a kadar 
geçerli 4 alan 3 öder kampanyasında, Petlas 
ve Starmaxx marka binek, SUV/4x4 ve hafif 
ticari (17,5” jant hariç) kış lastiklerinden 4 adet 
alıma 3 adet fiyatı uygulanacak. Kampanya, 
Türkiye genelindeki Petlas ve Starmaxx tabelalı 
yetkili satıcı mağazalarından kampanyaya 
katılanlarda geçerli olacak. Petlas Pazarlama 
Müdürü Erkal Özürün, kış mevsiminde yol 
güvenliği için dikkat edilmesi gereken nokta-
lar hakkında da bilgi verdi; “Sürüş güvenliği, 
aracın yere temasını sağlayan lastiklerimizden 
başlar. Kış döneminde kış lastiği kullanmak 
çok büyük önem taşıyor. Hava sıcaklığı 7 
derecenin altına düşünce havanın kar yağışlı 
olup olmamasına bakmadan mutlaka lastiklerin 
kışlık lastiklerle değiştirilmesi gerekiyor” şek-
linde konuştu.  Birçok ilimizde şimdiden kend-
ini hissettirmeye başlayan soğuk ve yağışlı 
havanın kaza risklerini artırdığını ve sürüş 
güvenliğini daha da önemli kıldığını ifade eden 
AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, 
konuyla ilgili şunları söyledi: “Başta sürücülerin 
ve yayaların can güvenliği için, +7 derecenin 
altındaki hava koşullarında ve özellikle karlı, 
buzlu yollarda kazaya sebep olmamak için kış 
lastiklerinin takılmasını öneriyoruz. Karlı hav-
alarda trafik kazalarına karşı alınması gereken 
ilk önlem kış lastiği takılmasıdır. Yaya ve yol 
güvenliği açısından kış lastiğinin öneminin 
alınan yasal önlemlerle ön plana çıktığına da 
değinen Özürün, yasa gereği karayollarında 
seyreden tüm ticari araçlar, kış lastiği kullan-
mak zorunda. Kış lastiği takma zorunluluğunun 
bulunduğu illerde, 01 Aralık- 01 Nisan tarihleri 
arasında M+S (çamur kar) ve/veya kar tanesi 
işareti taşıyan lastik takılmazsa yasa gereği 
para cezası ile karşı karşıya kalabileceğini de 
sözlerine ekledi. Lastik hava basıncının kontrol 
edilmesinin de sürüş güvenliğini olumsuz 
etkileyebilecek durumları önlemek için büyük 
önem taşıdığına dikkati çeken Erkal Özürün, 
sürücülerin tüm Türkiye’de en yaygın bayi ağı-
na sahip olan Petlas bayilerine giderek lastik 
hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabi-
leceğini de sözlerine ekledi.

4 Alan 3 Öder KIŞ 
Kampanyası...

Türkiye lastik sektörünün yüzde 
100 yerli sermayeli lider markası 
PETLAS, yeni kampanyasıyla 
kış lastiklerinde 4 lastik al 3 öde 
avantajı sunuyor. Yüzde 100 yerli 
sermaye, yerli Ar-Ge, yerli teknoloji 
ve yerli iş gücü ile geliştirilen ve 
PETLAS fabrikasında üretilen Petlas 
ve Starmaxx markakış lastiklerinde 
geçerli kampanya kapsamında, 
PETLAS yetkili satıcılarından satın 
alınacak binek otomobil, 4x4-SUV 
ve hafif ticari araç lastikleri için her 
4 lastik alımında yüzde 25 indirim 
sağlanıyor. 
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2019 yılının Mart ayında başlayan ve Temmuz 
ayındaki ödül töreniyle son bulan Mercedes-
Benz Türk StartUP yarışmasında ilk 10’a 
seçilen girişimciler, kendileri için özel hazırla-
nan üç günlük Almanya ziyaretini tamamladı. 
Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında 
604 başvuru arasından seçilerek ilk 10’a 
kalan girişimciler 5-7 Kasım tarihleri arasında 
Stuttgart’a gerçekleştirilen üç günlük ziyaretin 
ikinci gününde kendileri için özel düzenlenen 
bir programa katıldılar. Katılımcılar, tam gün 
süren program esnasında Almanya startup 
ekosisteminin önemli oyuncuları ile Arena 
2036, TruPhysics ve Hub Steyg ismindeki 
girişim merkezlerinde bir araya geldiler ve 
girişimlerini geliştirebilmek adına Alman-
ya’nın önde gelen startup temsilcileriyle fikir 
alışverişi yapma imkânı buldular. StartUP 
projesi kazananları seyahatin üçüncü gününde 
Stuttgart’taki Mercedes-Benz Müzesi ve 
Daimler A.G. Sindelfingen Fabrikası’nı ziyaret 
ederek marka ve şirketin kurulduğu günden 
bugüne tarihi hakkında bilgi aldılar ve üretim 
alanındaki detayları öğrendiler. Mercedes-Benz 
Türk StartUP yarışmasını kazanan 10 startup 
temsilcilerinin isimleri şöyle:   BenzinLitre (Berin 
Yıldırım), BioGuy Ver.2 (Alp Taşan), Bluedot Co. 
(Ferhat Babacan), BREN (Çınar Laloğlu), Con-
Farm (Gamze Çakırer), Enio Çevre Teknolojileri 
(Onur Yalçın), KompoRize (Mustafa Kuyumcu), 
SafeTech (Fatma Ertürk),  (Tolkido) Can Yıldız, 
Kağan Karadoğan, Triwi (Alara Akçasız). 

Mercedes-Benz Türk StartUP 
2019 kazananları Almanya’daki 
eğitime katıldılar...

Mercedes-Benz Türk 
Kurumsal İletişim Müdürü 
Ezgi Yıldız Kefeli

Almanya ziyareti kapsamında StartUP yarışmasında ilk 10’a giren girişimcilere evsahipliği yapan 
Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli; “Şirketimizin 50’nci kuruluş yılı 
sebebiyle 2017 yılında başlattığımız StartUP projemiz kısa sürede girişimcilik alanında Türki-
ye’nin en prestijli projelerinden biri konumuna geldi. Her yıl projemiz kapsamında değişiklikler 
ve yenilikler yaparak girişimci dünyasına sağladığımız katkıyı artırmaya çalışıyoruz. Farklı yaş 
gruplarından, illerden ve alanlardan çok daha geniş kitlelere ve daha fazla girişimciye ulaşıyoruz. 
Yarışmamızda sadece maddi olarak katılımcıları ödüllendirmekle yetinmiyor ayrıca onların 
ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış eğitim programları sunarak ve gerektiğinde onlarla işbirlikleri 
yaparak sürdürülebilir bir organizyonu yürütüyoruz. Almanya seyahatimizle de girişimcilerin 
uluslararası vizyonlarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla Stuttgart’ta girişimcilik alanında 
farklı kurumlar ile kazananlarımızı bir araya getirerek, yeni fikirler üretmelerini, mevcut projeler-
inde yeni yollar çizmelerini ve bağlantılar kurarak uluslararası arenada da faaliyet gösterebil-
melerini hedefliyoruz. Projemiz tüm hızıyla gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyor.” şeklinde 
konuştu. 

SEAT’ta robot ve insan işbirliği
Ibiza ve Arona, SEAT’ın Barselona’da ki fabrikasında montaj 
hattı boyunca ilerlerken, isimleri yardımcı robotlar aracılığıyla 
monte ediliyor. Yardımcı robotlar montaj işçileri ile aynı alanı 
paylaşıyor ve modellerin yazısını, gerekli basıncı uygulayarak 
ve hattın hızına uyum göstererek doğru bir şekilde yerleştirmek 
için yapay bir görüş sistemi kullanıyorlar. SEAT, Martorell 
fabrikasında iki benzersiz yardımcı robotu başarılı bir şekilde 
çalıştırıyor. Ibiza ve Arona’nın isimlerini arka bagaj kapaklarına 
monte etmekten sorumlu iki robot, bu sırada süreçte gecikme 
olmamasını sağlıyor ve fabrika personeli ile aynı çalışma alanını 
paylaşıyorlar. 
Hattın her iki tarafından birer adet bulunan iki yardımcı robot iki 
tür armayı monte ederken, otomobillerin sol tarafında bulunan 
robot hat boyunca gelen modele göre Ibiza veya Arona ismini 
monte ediyor, sağ taraftaki ise ilgili versiyonlarda FR armasını 
yerleştiriyor. Her iki robotta vantuzlar kullanarak farklı tiplerde 
harfleri seçmek, arkadaki koruyucu kağıdı çıkarmak, gerek-
en basıncı uygulayarak harfleri araca yerleştirmek ve öndeki 
koruyucu kağıdı çıkarak bir çöp kutusuna atmak için mekanik 
bir el bulunuyor.
Robotlar, sürecin çeşitli aşamalarında sapmaları engelleyen 
yapay görüş sistemine de sahipler. Tüm bunlar, araç montaj 
hattında ilerlerken gerçekleşiyor. Bu yenilik sayesinde, bu 
işlem araçlar hareket halindeyken gerçekleştiriliyor, böylece 
hattın durdurulmasına gerek kalmıyor. Robotlar montaj işlemini 
yapan işçilerle aynı anda çalışabiliyor. Aynı iş alanının paylaşıl-
ması, işbirliği robotlarının endüstriyel robotlardan ayrılmasını 
sağlayan özelliklerden biri, buna daha yavaş hızla hareket 
etmek veya etraflarında çalışan insanların güvenliğini sürekli 
olarak sağlamak için birçok güvenlik ekipmanı bulunuyor.

Harflerin yerleştirilmesini sağlayan iki “cobot” ile birlikte ve SEAT Martorell 
fabrikasının akıllı bir fabrikaya dönüşümünün bir örneği olarak, bugün fab-
rikada montaj alanında 20 civarında işbirliği robotu var ve bunlar özellikle 
ergonomik olarak zorlu iş istasyonlarında, hat üzerindeki işlerin tamaml-
anmasına destek oluyor. Fabrikada aynı zamanda sürekli hareket halinde 
olan 2 binden fazla endüstriyel robot bulunmaktadır. Çalışma alanıyla ilgili 
tüm bu yenilikler her gün 2 bin araç veya yaklaşık olarak her 30 saniyede 
bir araç üreten fabrikanın 8 bin işçisi ile birlikte yer alıyor. 
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NISSAN Yeni Micra’yı 
Türkiye yollarına çıkardı...
Çağdaş tasarımı ve akıllı sürüş özellikleri...

“Daha Sen” mottosuyla yeni Micra
Akıllı sürüşün öncüsü NISSAN, güçlü modelleriyle ön plana çıkmaya devam ediyor. NISSAN,yeni Micra’nın Türkiye 
lansmanıyla araç sahiplerine daha sportif, daha atletik, daha premium ve daha konforlu bir araç deneyimi yaşatmayı 
hedefliyor. “Daha Sen” mottosuylayeni Micra, iç ve dış görünümünden, ileri teknolojik donanımına kadar birçok özellik 
ve sürücülerin kendi tarzlarını yansıtabilecekleri farklı seçenekler sunuyor.

Japon otomotiv devi NISSAN’ın, ‘şehrin vazgeçilmezi’ olarak bilinen ve globalde 50 yıllık güçlü bir mirasa sahip modeli 
Micra, yeni versiyonuyla Türkiye’de görücüye çıktı. “Daha Sen” mottosuyla yeni NISSAN Micra, bir önceki modele 
kıyasla NISSAN’ın teknolojik vizyonunu yansıtan Nissan Intelligent Mobility özelliklerini barındırırken, etkileyici tasarımı, 
ferah iç mekânı ve güven veren sürüşüyle dikkat çekiyor. 

  YENİ NISSAN MICRA -  Automobile Magazine   YENİ NISSAN MICRA -  Automobile Magazine 
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İlk lanse olduğu 1983 yılından bu yana dünyada 
7 milyon adetten fazla, Türkiye’de ise sunulduğu 
2003 senesinden bu yana 54 binin üzerinde satışı 
gerçekleşen Micra’ya çok güvendiklerini belirten 
Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, yaptığı 
açıklamada:“NISSAN olarak, Türkiye ekonomisinin 
lokomotifi olan otomotiv sektörünü daha güçlü kılmak 
adına hem modellerimizle hem de servis, hizmet ve 
gelecek vizyonumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Daralan sektöre rağmen tüm dinamizmimizle pazarı 
geliştirecek adımlar atıyoruz. Bu adımların en yenisi ise 
Türkiye yollarına çıkardığımız yeni Micra.NISSAN’ın,30 
yılı aşkın süredir tasarımı değişen, ruhu değişmeyen 
ikonik modeli Micra ile Türkiye’deki varlığımızı güçlendi-
rirken, otomotiv sektörüne ve dolayısıyla ülke ekono-
misine katkıda bulunacağız. Yeni Micra ile yılsonunda 
%3 pazar payı hedefliyoruz.” dedi. Doğueri sözlerine 
şöyle devam etti: “Avrupa’da 1997 yılından itibaren2 
milyonu aşan satış rakamı, Micra’nın araç sahipleri 
tarafından ne kadar sevildiğinin bir göstergesi. NISSAN 
Micra, 1993 yılında Avrupa’da, Yılın Otomobili seçilen 
ilk Japon otomobil modeli olmuştu. NISSAN dünyas-
ının en genç ve dinamik kullanıcı kitlesine sahip modeli 
olan Micra, yüksek manevra kabiliyeti ve esnek sürüş 
deneyimiyle tam bir şehirli aracı.Bugüne kadar ağırlıklı 
olarak kadınların tercih ettiği Micra, yeni tasarımı ve 
teknolojisiyle erkeklerin de tercih edeceği bir mod-

el haline geldi. Yeni aracımızın da tasarım, konfor, 
çeviklik, park kolaylığı, Akıllı Teknoloji özellikleri ve 
güvenlik konusundaki avantajlarıyla sürücülerin favorisi 
olmaya devam edeceğine inanıyoruz.” dedi. Müşter-
ilerin günümüzde ne istediklerine ve gelecekten ne 
beklediklerine odaklanarak, Avrupa’daki kompakt araç 
segmentini yeni bir seviyeye taşıyan NISSAN Micra, 
farklı iç renk seçenekleri, BOSE®Personal ses sistemi 
ve orijinal aksesuar çeşitleriyle sürücülerin kendi tar-
zlarını yaratmaları konusunda fırsatlar sunuyor. NISSAN 
Micra, kullanıcılarıyla arasında özel bir duygusal bağ 
oluşan, aksesuarlar ile kişiselleştirilen, isim takılarak 
hitap edilen bir model olarak biliniyor. Tasarımı ile 
dikkat çeken yeni Micra, tamamen yenilenen yüzüyle 
daha sportif, daha atletik, daha konforlu ve daha geniş 
bir görünüme sahip olurken; yeni teknolojik donanım-
larla daha premium bir tarz yakalıyor. Etkileyici dış 
tasarımını heyecan veren ileri teknolojilerle destekleyen 
yeni Micra, Akıllı Teknoloji özellikleri sayesinde artık 
daha güvenli. Günlük hayatı ve sürüş deneyimini 
kolaylaştıran Fren Destek Sistemi, Akıllı Şerit Takip 
Uyarı Sistemi, Akıllı Çarpışma Uyarı Sistemi, Akıllı Sürüş 
Kontrolü, Akıllı Çevre Görüş Sistemi, Kör Nokta Uyarı 
Sistemi, Hareketli Nesne Algılama Sistemi, Akıllı Şerit 
Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi ve Akıllı 
OtomatikUzun Far Asistanı ile yeni Micra, sınıf atlatan 
bir teknoloji sunuyor.

Yeni Micra, modern renklerde ve birin-
ci sınıf bileşenlerle iç ve dış mekanda 
değişiklik yapma imkanı sunan çok çeşitli 
kişiselleştirme seçenekleriyle satışa sunu-
lacak. Eklenen bu özelliklerle yeni Micra, 
sürücülerin kendi tarzlarını yansıtmalarına 
imkan veriyor. İç mekan kişiselleştirme 
paketinde, koltuk yastıkları ve desteği, 
kapı kol dayama ünitesi, diz desteği ve 
gösterge paneli gibi kabinin dört farklı 
alanını kişiselleştirmeye yönelik malzemeler 
ve renkler yer alıyor. Bu avantajlar, Tekna 
ve üstü paketler için turuncu, bordo ve 
gri olarak üçrenkte mevcut olacak. Müzik 
tutkunu araç sahipleri için, sürüş deneyi-
mini olabildiğince keyifli hale getirecek yeni 
Micra’nın öne çıkan özelliklerinden biri de 
BOSE® Personal ses sistemi ve B-hatch-
back segmentine özgü, sürücü koltuk 
başlığına yerleştirilmiş gelişmiş hoparlörler. 
Dış kişiselleştirmeyle, yeni Micra’ya her biri 
yüksek kalitede anodize kaplamalı olan farklı 
bileşenler ekleniyor. Bu bileşenler lansman-
dan itibarenderin mavi, turuncu, siyah ve 
tekno gri olmak üzere dört renkte mevcut 
olacak. Visia paketinde 16 inçlik çelik 
jantlar, entegre dönüş sinyalli yan aynalar, 
arka sis farları ve arka spoyler, yükseklik 

ve derinlik ayarlı teleskopik direksiyon, 
elektrik kumandalı ön camlar, yüksekliği 
ayarlanabilen koltuk kafalığı, katlanabilir arka 
koltuk, otomatik klima gibi özellikler, iç ve 
dış donanımları oluşturuyor. Ayrıca pakette, 
7 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve 
Android Auto, akıllı şerit takip uyarı sistemi, 
akıllı sürüş kontrolü, fren destek sistemi, 
akıllıçarpışma uyarı sistemi, hız sabitleyici 
gibi avantajlar da mevcut. Tekna paketinde, 
Visia paketindeki özelliklere ek olarak 16 
inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, yağmur 
sensörlü ön silecekler; iç donanımda kara-
rtılmış arka camlar ve deri direksiyon simidi 
öne çıkıyor. Paket, geri görüş kamerası, 
arka park sensörü, ön sis farları, otomatik 
katlanan ve ısıtmalı yan aynalara ek olarak 
NISSAN akıllı anahtar ve anahtarsız çalıştır-
ma özelliklerini kapsıyor. Platinumpaketin, 
Tekna paketindeki özelliklere ek olarak dış 
donanımı, 16inç alüminyum alaşımlı elmas 
kesim jantlarla destekleniyor. Vites topuzu 
ve el freni deri özelliğiyle sunulurken; geniş 
hoparlör sistemi, sürücü koltuk başlığında 
BOSE® Personal hoparlör, akıllı çevre görüş 
sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve hareketli 
nesne algılama sistemi, teknolojik özellikleri 
oluşturuyor.
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Yeni BMW S 1000 XR
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW 
Motorrad, Avrupa’nın en büyük motosiklet fuarı EICMA 
2019’a en yeni modelleri ile damgasını vurdu. 

BMW’nin orta segmentteki en yeni temsilcilerinden biri 
olmaya hazırlanan F 900 R ve F 900 XR, dünya tanıtımını EICMA 
2019’da gerçekleştirdi. 

Fuarda ayrıca, kapsamlı bir yenileme operasyonu geçiren Yeni 
BMW S 1000 XR da ilk kez motosiklet severlerin karşısına çıktı. 

BMW Motorrad, en yeni seri üretim modellerinin yanı sıra 
markanın gelecekte yollarla buluşturacağı modeller hakkında 
fikir veren konsept motosikletlerini de fuarda sergiledi. 

BMW’nin geçmişinde önemli bir yer tutan boxer motorlardan ilham alınarak 
tasarlanan BMW Motorrad Concept R 18/2, yaz başında tanıtılan BMW Motorrad 
Concept R 18’nin daha modern bir versiyonunu temsil ediyor.

Geniş 2 silindirli 1800 cc hacmindeki boxer motorun görev 
yaptığı BMW Motorrad Concept R 18 /2, 1960’ların estetiğin-
den ilham alan modern hava ve yağ soğutma tasarımına sahip. 

BMW’nin en çok tercih edilen Adventure Sport bike seg-
mentindeki temsilcisi BMW S 1000 XR da kapsamlı bir makyaj 
operasyonunun ardından ilk kez EICMA 2019’da motosiklet 
severlerini karşısına çıktı.

Motor ve süspansiyon sistemlerinde yapılan yenileme ile 
öncüsüne göre 10 kg daha hafif bir yapıya kavuşan Yeni BMW 
S 1000 XR sadece 226 kg ağırlığında.
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Yeni BMW S 1000 XR, Dynamic ESA, riding modes Pro, ABS 
Pro & DTC ve Hill Start Control Pro gibi sistemlerin yanı sıra; 
6.5 inçlik renkli TFT ekranı ve full LED aydınlatmaları ile dikkat 
çekiyor. Yeni BMW S 1000 XR’da kullanılan ve aynı zamanda 
BMW’nin en hızlı motosikleti olan BMW S 1000 RR’da da 
görev yapan sıralı 4 silindirli motor tamamen elden geçirildi. 
11.000 d/d’de 165 bg güç ve 9.250 d/d’de 114 Nm tork 
üreten güç ünitesi, çok daha verimli kullanım özellikleri ile dikkat 
çekiyor.

BMW Motorrad’ın EICMA 2019’daki en büyük sürprizi dinamik 
roadster modeli F 900 R ve Adventure Sport segmentindeki 
F 900 XR oldu. Model serilerini popülaritesi her geçen gün 
artan orta segment üzerinde yoğunlaştıran BMW Motorrad, bu 
segmente özel olarak geliştirdiği her iki modelinde de üst düzey 
sürüş keyfi ve ileri teknolojiyi beraber sunmayı başarıyor. Temel 
olarak aynı altyapıyı paylaşan bu iki model, birbirinden oldukça 
farklı sürüş karakterleri sunmayı başarıyor. Çok daha agresif 
tasarıma sahip olması itibariyle sportif kullanım arayanlara hitap 
eden F 900 R, keyif veren sesi, yüksek torkunun yanı sıra her 
gün kullanılabilir bir motosiklet olmasıyla öne çıkıyor. 

BMW’nin yeni orta segment temsilcilerinden diğerini oluştur-
an BMW F 900 XR ise sportiflik ile uzun yol keyfini bir arada 
sunuyor. BMW S 1000 XR’dan ilham alınarak geliştirilen BMW 
F 900 XR, Adventure Sport segmentinin olmazsa olmazlarını 
oluşturan GS benzeri ergonomisi ile yüksek oturma pozisyonu 
ile birlikte sportif sürüş dinamiğini bir arada sunarak, uzun 
yolculuklarda sürücü ve artçıya benzersiz bir keyif yaşatıyor. 6.5 
inçlik renkli TFT ekranın standart olarak yer aldığı her iki mod-
elde de telefonla konuşma, müzik dinleme ya da navigasyon 
sistemi bilgilerini takip etme işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebili-
yor. Yüksek aydınlatma kapasitesi sayesinde her türlü yol ve ışık 
şartında göstergeler rahatlıkla takip edilebiliyor. 

F 900 XR ayrıca üst segmentten aldığı Adaptif Viraj Aydınlat-
ma, anahtarsız sürüş ve Akıllı Acil Durum Arama Sistemi gibi 
özellikleri ile de orta segmentte standartları yeniden belirleye-
cek. Her iki modelde de tamamen LED farkları ve bağlanabil-
irlik özelliklerinin yanı sıra, ESA, sürüş modlarının seçilmesine 
imkan tanıyan Riding Modes Pro, hızlı vites değişimi sağlayan 
Vites Destek Asistanı, ABS Pro, MSR, DTC, DBC ve RDC gibi 
teknolojik donanımlar da opsiyonel olarak tercih edilebiliyor. 
Yine her iki model de ‘Yağmur’ ve ‘Yol’ sürüş modları arasın-
da seçim yapmaya imkân tanıyan Riding Modes’un yanı sıra, 
devreden çıkarılabilen ABS ve stabilite kontrolünü sağlayan 
ASC’yi standart donanımında sunuyor. 
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SEAT’tan çocukların otomobilde 
güvenli seyahat etmeleri için 10 altın kural
Yapılan araştırmalara göre üç çocuktan ikisi otomobillerde yanlış 
şekilde seyahat ediyor ve güvenlik ekipmanları doğru kullanılmıyor. 
SEAT güvenlik uzmanları otomobilde çocukların güvenli seyahat 
etmeleri için ipuçları verdi. İngiltere’de çocuk koltuğu konsunda 
araştırma yapan “Child Seat Safety”nin raporuna göre çocukların 
üçte ikisi otomobilde doğru veya güvenli bir şekilde seyahat etmiyor. 
Uzmanlara göre sorun sadece çocuk koltuğunun kullanılmaması 
değil, ebeveynlerin diğer yanlış uygulamaları da kaza anında ciddi 
sonuçlar doğurabiliyor. 50 km/saatin üzerindeki gerçekleşecek olası 
bir çarpışmada, koltuktan fırlayan 8 kg’ın üzerindeki bir çocuğun 
yaşadığı yaralanma üç katlı bir bina yüksekliğinden düşmekle aynı 
sonuçları doğurabiliyor. Yapılan araştırmalar emniyet ekipmanlarının 
doğru kullanımının ölüm riskini yüzde 75 ve yaralanma riskini yüzde 
90 oranında azalttığını ortaya koyuyor. İşte SEAT de çocukların 
araçta güvenli seyahat etmeleri için son derece basit ama bir o 
kadar da hayati 10 ip ucu veriyor. Boy ve ağırlığa göre çocuk 
koltuğu kullanın: Araçlarda kullanılması gereken çocuk kol-
tuğunun tipi, sadece çocuğun yaşıyla ilgili değil, daha çok çocuğun 
boyu ve ağırlığıyla ilgili. Çocukların bedenlerini korumak için tasarla-
nan çocuk koltuklarının, yaş ve ağırlığa göre seçilip kullanılması son 
derece önemli. Ayrıca uzun vadede malzemeleri bozulabileceği ve 
yeterli korumayı sağlamayabileceği için ikinci el koltukları kullanırken 
dikkatli olunması da gerekiyor. 

Bununla birlikte, bir kazadan sonra tüm çocuk koltuklarının 
değiştirilmesi de gerekiyor. Çocuklar daima arka koltukta 
seyahat etmeli: Arka koltuk çocukların seyahat etmeleri için 
en güvenli yer. Ön yolcu koltuğunda bir çocuk emniyet sistemi 
bulunsa da, istisnai durumlar haricinde, çocukların seyahati 
için arka koltukların kullanılması tavsiye ediliyor. Ön koltukta 
seyahat edilmesi zorunluluğu olması durumunda ise, olası bir 
kazada çocuklara zarar vermesinin önüne geçmek için hava 
yastığının devreden çıkarılması öneriliyor. Çocuk koltuğunu 
doğru şekilde bağlayın, Çocuk koltuğunun montaj talimatlarının 
dikkatli bir şekilde okunması ve her seyahatten önce doğru 
şekilde bağlanması önemli. Uzmanlar bu konuda en kolay ve 
kullanışlı yöntemin Isofix olduğunu belirtiyor. Koltuğun emniyet 
kemerine takılması gerekiyorsa, kemerin üreticinin gösterdiği 
halkalara doğru şekilde geçirildiğinden emin olunması hayati 
önem taşıyor. Emniyet kemeri üzerindeki kayışları 
sıkın: Emniyet kemerinin kayışlarının genelde çocukların 
kolları serbest kalabilecek kadar gevşek olması, bir çarpışma 
durumunda ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle kemer 
kayışlarının sıkı bir şekilde ve bedene yakın oturacak şekilde 
sıkılması gerekiyor. Mümkün olduğunca çocuğun arkaya 
bakmasını sağlayın: Olası bir önden çarpışma durumun-
da, bir bebeğin boynu ileri doğru fırladığında başının ağırlığını 
destekleyemez. Bu nedenle, 0 ve 0+ Grubu koltuklar sadece 
arkaya bakacak şekilde konulmalı. 15 aylığa kadar çocuklar 
için koltuğun arkaya bakması zorunludur, ECE R129 düzenle-
mesine göre boyu 105 cm’ye kadar olan çocuklar için de bu 
konumda kalabilir.

Kısa seyahatler sırasında istisna yapmayın: 
Evden okula yapılan yolculuklar riskli davranışların en 
sık ortaya çıktığı durumlar. Yapılan araştırmalara göre, 
sürücülerin yüzde 37’si kısa mesafelerde çocuklarını 
çocuk koltuğuna oturtmadan seyahat ediyor. Uzmanlar, 
yolculuk süresinin kısalığına bakılmaksızın emniyet tedbirl-
erinin alınması gerektiğinin altını çiziyor. Kalın kıyafet 
veya sırt çantası olmamalı: Yine kısa mesafeli, 
sadece birkaç dakika sürecek yolculuklarda, çocukların 
çoğu paltoları veya sırt çantaları üzerilerinde olacak 
şekilde koltuklarına yerleştiriliyor. Bu da emniyet kemerinin 
çocuğun bedenini sarmasını önlüyor ve emniyet kemer-
inin doğru çalışmasını engelleyebiliyor. Kısa bir yolculuğa 
çıkıyor olsanız da, yola çıktığınız andan itibaren güven-
liğin en büyük öncelik olduğunu unutmamanız gerekiyor. 
Tüm eşyaları bagaja koyun: Koltuklarda veya arka 
tablada bırakılan bagajlar veya diğer nesneler ani bir fren 
veya çarpışma durumunda ölümcül yaralanmalara neden 
olacak hıza ulaşabilir. Bu nedenle araç içindeki eşyaların 
mümkün olduğunda bagajda taşınması unutulmamalı. 
Örnek olun: Eğitimde olduğu gibi yol güvenliğinde 
de söylenenlerle yapılan şeyler arasında tutarlılık olması 
önemli. Emniyet kemerlerini herkesin takması gerekir, 
eylemler sözlerden daha etkili olduğu için çocuklar da 
ebeveynlerinin davranışlarını taklit edecektir. Bir kaza 
durumunda: Kaza sonrasında mümkün olduğunda, 
çocukların araçtan koltuklarıyla birlikte çıkarılması da 
önemli. Ciddi bir yaralanmaya neden olabileceğinden, ani 
bir tehlike riski olmadığı sürece çocukların koltuklarıyla 
çıkarılmaları ve taşınması hayati önem arz ediyor.
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Volkswagen’in ID. model 
ailesinin en son üyesi:
ID. SPACE VIZZION

Volkswagen, ID. model ailesinin en son üyesi ID. 
Space Vizzion’un Dünya Prömiyerini Los Ange-
les Otomobil Fuarı öncesinde gerçekleştirdi. Bir 

spor otomobilin aerodinamik tasarımı ile bir SUV’un 
geniş iç hacim özelliklerini birleştiren ID. SPACE 
VIZZION,tamamıyla yeni bir otomobil kategorisi 
oluşturuyor. ID. SPACE VIZZION; ID., ID. CROZZ, ID. 
BUZZ, ID. VIZZION, ID. BUGGY ve ID. ROOMZZ’dan 
sonra tasarlanan yedinci konsept model oldu.  Diğer 
tüm ID. modellerinde olduğu gibi tamamen elektrikli 
olan ID. SPACE VIZZION’nın tasarımı ve formunda 
yeni bir yaklaşım dikkat çekiyor. Modelin öne çıkan 
tasarım unsurlarının başında sportif dizayn öğelerini 
taşıyan detaylar yer alıyor. Böylece aracın sürtünme 
kat sayısı 0,24 oluyor. Volkswagen’in MEB (Modüler 
Elektrikli Araç Platformu)platformu üzerine inşa 
edilenID. SPACE VIZZION, 82 kWh’lık pil kapasi-
tesiyle 590 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. 
4MOTION özelliğiyle de tercih edilebilen model,340 
PS’lik motor gücü sayesinde0’dan 100 km/s hıza 
5,4 saniyede ulaşabiliyor. Elektrikli otomobillerin ön 
kısmında radyatöre veya motor için büyük bir alana 
ihtiyaç duyulmadığından tasarım açısından daha 
fazla özgürlüksağlanıyor. Volkswagen tasarımcıları ve 

mühendisleri de bu özgürlüğü, ID. SPACE VIZZION’ın-
aerodinamiğini en iyi düzeye getirmek ve menzilini 
artırmak amacıyla son derece verimli kullanmışlar.
Ön bölümde yer alan hava girişleri, aracın yol tutuşu 
ve menziline katkı sağlıyor. ID. SPACE VIZZION’ın iç 
tasarımında MEB platformunun sunduğu avantajlardan 
tam anlamıyla faydalanılmış. Elektrikli motorun kompa-
kt boyutları ve zemine entegre edilen piller sayesinde-
orta sınıf bir modele göredaha uzun bir aks mesafesi 
mümkün oluyor. Böylece kullanışlı ve geniş bir iç 
mekan elde ediliyor. ID. SPACE VIZZION’ı sürdürülebil-
ir bir otomobil haline getiren bir diğer unsur iseiç me-
kanda kullanılan malzemeler. Modelin iç tasarımında 
kullanılan geri dönüştürülebilir malzemeler, ID. Space 
Vizzion’un çevreci karakterini pekiştiriyor. Tamamen 
dijitalleştirilmiş kokpitiyle, ID. SPACE VIZZION sezgisel 
kontrol açısından yeni bir dönemi açıyor. Araç sürüş 
bilgilerinin tamamı,İlk kez, arttırılmış gerçekliğe sahip 
renkli ek bilgilendirme ekranıyla (Augmented Reality 
Head Up Display) ön cama yansıtılıyor.  Klasik kokpit 
yerine, yalnızca temel sürüş bilgilerini içeren bir mini 
ekran direksiyon arkasında bulunuyor. Tüm otomobil 
ayarları ve Bilgi & Eğlence sistemi menülerine 15,6 
inç’lik bir dokunmatik ekran üzerinden ulaşılabiliyor.
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TEST: 2019 Yeni NISSAN MICRA İnceleme...
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Yeni Nissan Micra en sonunda 1.0 litrelik otomatik vites seçeneği ile Türkiye 
pazarına sunuldu. 1983 yılından bu yana dünyada 7 milyon adetten fazla, 
Türkiye’de ise sunulduğu 2003 senesinden bu yana 54 binin üzerinde satışı 
gerçekleşen Micra oldukça değişerek baştan aşağı yenilenmiş alt yapısı ve 
güvenlik donanımları ile karşımıza çıktı. Yeni Micra dışarıdan baktığımızda önce-
ki Micra eski modeli ile hiçbir benzerlik taşımadan çok daha güçlü bir şekilde 
yediden yetmişe bay ve bayanların dikkatini çekecek şehir içi ve şehir dışı aracı 
olmuş. Bir önceki micra’ya göre 10 beygir güç artışı olarak Yeni Micra otomatik 
vites 100 beygir gücünde. Özellikle önden, yandan ve arkadan baktığımızda 
aracın güçlü ve kaslı çıkık çizgileri hatları çok dikkat çekmekte. Bununla birlikte 
aracımız eski micra’ya oranlada daha uzun ve daha geniş olduğunu söyleme-
kte fayda var. Bunu hem dışarıdan hemde içeriden oldukça anlamanız müm-
kün. Dışarıda 360 derece kamera sistemi bulunan yeni Nissan Micra 16 inç 
alaşımlı jantları ile piyasaya sunuluyor. Aracın ön çekik farları aracın ön yüzünü 
çok daha atletik göstermesini sağlamış. Aynı zamanda NISSAN logosunda yer 

alan yaya ve çarpışma algılama radar sistemi ile de dikkat çekiyor. Katlanabilir 
sinyallerin konuşlandırıldığı yan aynalardan arkaya doğru baktığımızda ise Yeni 
Nissan Micra’da bir Coupe havası var. Araca içeriden baktığımızda ise eski 
Micra’dan bir kullanan olarak eser kalmadığını söylememde fayda var. Özellikle 
yeni ergonomik koltukları çok başarılı, aynı zamanda ön göğüs ve direksi-
yon simidi bildiğiniz QASHQAI’de olan tüm özellikler ile tıpatıp aynı. Özelilkle 
direksiyon harika ; ele iyi oturuyor hakimiyeti ve sürüş konforu bence iyi. Sportif 
olarak ön planda. Yine İç malzeme kalitesi QASHQAI’yi aratmamakta, malzeme 
kalitesi ve görüntü oldukça yüksek kalite hissini yansıttığı gibi tüm fonksiyonel 
özelliklerin de sunulduğu MICRA akıllı bir araç olmuş. Bizi şarşırtmayı başarıyor, 
bu kadar değişimi de beklemiyorduk doğrusu. Arka tarafta bu tarzda olan 
küçük arabalar için bence yeteri miktarda diz ve baş mesafesi zaten yer almak-
ta. Daha fazlasını bu araçtan beklemek genlerine ve sınıfına aykırı olurdu zaten. 
Fakat araçta herşey düşünülmüş ve çok rahat aynı zamanda da ön ve arkada 
yolculuk yaparken oldukça da sessiz bir araç. 

Yeni Nissan Micra’ya dışarıdan yine arkadan bakacak olursak, yine çok 
çıkık ve çekici hatlara sahip olduğunu da görmemizde fayda var. Arka difizör 
kısmı standart olarak karbon kaplama görüntüsüne sahip. Normalde bu yeni 
Micra’da N-Sport donanım özelliklerinden biri olarak yer almakta. N-Sport do-
nanım olarakta aracı ayrıca sipariş ettiğinizde pek çok yerinde karbon kaplama 
olarak aracı satın almanız mümkün. Aynı zamanda çift renk özelliğini de yeni 
Micra tüketicilerin beğenisine sunmuş vaziyette. Yeni Micra benzinli 1.0 litre ve 
otomatik vites seçeneği 100 beygir güç ile satışa sunulduğu için test aracımız-
da bu özelliğe sahipti. Bu arada unutmadan söylememizde fayda var aracımız 
3 silindir ve oldukça ekonomik. Bir önceki Micra ortalama 100 km de 6.4 litre 
yakarken, yeni Micra karma kullanım da 100 km  de tüketimi 5.4 litre. Ayrıca, 
uzun yol şehir dışında ise 100 km de ortalama 4.0 - 4.6 litre arasında bir veriye 
sahip. Bu bakımdan da ne kadar ekonomik bir araç olduğunu söylememize 
gerek yok sanıyorum. Aracımızın güvenlik ve standart donanım özelliklerine 
baktığımızda ise; Micra, Akıllı Teknoloji özellikleri sayesinde artık daha güvenli. 

Günlük hayatı ve sürüş deneyimini kolaylaştıran Fren Destek Sistemi, Akıllı Şerit 
Takip Uyarı Sistemi, Akıllı Çarpışma Uyarı Sistemi, Akıllı Sürüş Kontrolü, Akıllı 
Çevre Görüş Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Hareketli Nesne Algılama Sis-
temi, Akıllı Şerit Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma Sistemi ve Akıllı Otomatik 
Uzun Far Asistanı ile yeni Micra’da nerede ise bir premium lüks segmentte olan 
donanım özelliklerin hepsine de ayrıca sahip diyebiliriz. Biraz sürüş özellikler-
inden bahsedelim isterseniz, Yeni Micra sürüşü gerçekten nasıl? Ben Yeni 
Micra’yı lansmanın yapıldığı Türkiye, Bodrum yollarında kullandım. Toprak dağ 
yollarında engebeli araziden tutunda bozuk asfalt zemine kadar aracı test ettim. 
Özellikle önceki nesli Micra olmadığı için sanırım şanslıydım. Çünkü bu araç ile 
dağ yollarında hareket etmek bile bence keyif verici idi. Çok çabuk hızlanabilen 
bir sürüşe ve motora sahip. 2000 devir/dakika’da otomatik CVT şansıman 144 
nm  tork üretiyor. Manuel düz vitesi ise 2750 devir/dakika’da 160 nm tork üre-
tiyor. Bu araca tork lazım mı? Torktan dolayı mı bu kadar hızlı ve kolay hareket 
edebiliyor? onun orasını bilmiyorum. Fakat kasa ve motor çok uyumlu
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bu uyum sayesinde de aracımız gerçekten yolda yağ 
gibi kayıyor. Yine özelikle toprak ve çakıllı zeminde 
denediğim ve benim NISSAN platformunda çok 
hoşuma giden QASHQAI fren destek sisteminin ve 
ani frenajlarda olan kısa zamanda aktif durabilme 
özelliğinin YENİ Micra’da da olması ve bunu şans 
eseri deneyerek te ayrıca test etmiş olmam beğenimi 
kazanmasını sağlayan bir diğer önemli unsur. Daha 
sonra asfalt yolda da denemiş olduğum sert fren 
şoklama hareketlerimde Yeni Nissan Micra’dan 
almam gereken cevabı çok iyi başarılı bir şekil-
de aldım. Bu bakımdan frenlere 10 üzerinden 10 
veriyorum. Yine yeni Micra’ya çok enteresan ama 
sürücü koltuk başlığı üzerine yerleştirilen ve çok 
daha keyifli bir şekilde müzik dinlemenizi sağlayan 
BOSE ses sitemi aracın özelliklerine de artı katan bir 
diğer kaliteli unsur olmuş. Sanırım Japon ve Renault 
ortak mühendisleri aracı üretirken arkada oturan 
yolcuların konuşma seslerinden sürücünün daha 
az etkilenmesi ve kulağını dikkatini arka taraftaki 
konuşmalara vermemesi açısından bu iyi olmuş diye 
düşünüyorum. Bu benim fikrim elbette...Bu arada 
Yeni Nissan Micra elbette ki, Renault-Nissan itti-
fakının geliştirmiş olduğu, Nissan Leaf gibi elektirikli 
modelinin alt yapısına benzeyen ve geliştirilen, aynı 
zamanda da Türkiye’de satışa sunulan aracımız 
Fransa üretimi olan, Renault ile Nissan ortaklık 
platformunda kullanılan motora sahip bir araç yeni 
Micra. Bu bakımdan da aracımız hem oldukça hafif 

üretilmiş hem de üzerinde ki motor ve şanzıman ile 
en iyi şekilde düzgün sorunsuz hızlı vites geçişleri 
sayesinde çabuk hızlanan fakat bununla beraber çok 
az yakan ekonomik bir araç oldu diyebiliriz. Micra’nın 
arka bagaj kapasitesi ise 300 litreye kadar varmakta. 
Koltukları tamamı ile yatırabilirsiniz, bu durumda ise 
geniş bir arka taraf sizi bekliyor olacaktır. Aracımız 
anahtarsız olarak çalıştırılmakta, kapılar otomatik 
olarak kilitlenip, açılabiliyor. Ayrıca başlangıç paketin-
de;  7 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve An-
droid Auto, akıllı şerit takip uyarı sistemi, akıllı sürüş 
kontrolü, fren destek sistemi, akıllıçarpışma uyarı sis-
temi, hız sabitleyici gibi avantajlar da mevcut. Tekna 
paketinde, Visia paketindeki özelliklere ek olarak 16 
inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, yağmur sensörlü ön 
silecekler; iç donanımda karartılmış arka camlar ve 
deri direksiyon simidi öne çıkıyor. Paket, geri görüş 
kamerası, arka park sensörü, ön sis farları, otomatik 
katlanan ve ısıtmalı yan aynalara ek olarak NISSAN 
akıllı anahtar ve anahtarsız çalıştırma özelliklerini 
kapsıyor. Platinum Premium paketinde ise, Platinum 
paketindeki özelliklere ek olarak otomatik kararan 
iç dikiz aynası, akıllı şerit takip asistanı, trafik işareti 
tanıma sistemi ve akıllı otomatik uzun far asistanı 
bulunuyor. Başlangıç ve lansmanına özel fiyatları ile 
Nissan bayilerinde Yeni Otomatik Vites Micra sizlerin 
ilgisini bekliyor...Biz bu testimizden ve Yeni Nissan 
Micra’dan Bodrum yollarında çok büyük keyif aldık. 
Darısı sizin başınıza...

TEST: 2019 Yeni CITROEN C5 AIRCROSS SUV
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Yeni Citroen C5 AirCross Suv, Citroen ürün gamının en yeni üyesi. 2015 
yılında tanıtılan Citroen Aircross konseptinden ilham alınan yeni C5 Air-
cross, 2017 yılında pazara sunulan ve büyük bir başarı yakalayan C3 Air-
cross SUV’un ardından geçtiğimiz Mart ayında Türkiye pazarına sunuldu. 
Tasarım detayları ve zengin kişiselleştirme çözümleriyle gerçek bir Citroen 
olan C5 Aircross SUV, segmentinin en konforlu ve çok yönlü modellerin-
den biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, son derece 
zengin bir kişiselleştirme yelpazesi sunuyor. 7 gövde rengi, 3 renk paketi 
ve siyah tavan seçeneği ile farklı kombinasyonlar oluşturulabiliyor. Gümüş, 
beyaz ve kırmızı seçeneklerin yer aldığı renk paketi ile Airbump, ön tampon 
ve tavan barları renklendirilebiliyor. İç tasarımda ise donanım seviyelerine 
göre farklılık gösteren ambiyans seçenekleri ile zevkinize ve kişiliğinize uy-
gun tarzı yansıtan ambiyanslar sunuluyor. Peugeot 3008 ile dışardan bak-
tığımızda özellikle tasarım olarak çok benzerlik gösteriyor. C5 AirCross Suv 
1.5 litre dizel 130 beygir 1.5 BlueHDi motora sahip. Ön tarafta gündüz 
yanan Led farlara sahip, tasarımına dışarıdan baktığımızda özellikle güçlü 
ve büyük yapısı ile dikkati çeken bir Suv. Ön tarafta yine logo kısmının 
orada kamera siteminin ter aldığını görmekteyiz. Oldukça dolu ve güvenlik 
özellikleri ile de ön plana çıkan bir araç. Üzerinde Michelin marka geniş ve 
büyük lastikleri yer alıyor. Bu da özellikler aracın çok daha yüksek ve kaslı 
gözükmesinde büyük rol oynamış. Aracımız anahtarsız engine-start/stop 
olarak çalışmakta. Çok farklı bir vites kolu, topuzu kullanılmış. Oldukça 
da kullanışlı ve basit. Range Rover, Jaguar gibi Suv araçlarda daha önce 
gördümüz silindir şeklinde aracın sürüş özelliklerini değiştirebildiğimiz tuş 
yer almakta. C5, aracın da adını aldığı AirCross sistemine sahip. Citroen 
tarafından özel olarak geliştirilen Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon 
Sistemi (Progressive Hydraulic Cushion) ile yol şartlarına istinaden ayar-
lanabilen sürüş konforu sayesinde Hem büyük tümsekleri, hem de küçük 
yüzey bozukluklarını yumuşatan süspansiyon sistemi, Yeni Citroen C5 
Aircross SUV’a oldukça iyi bir sürüş zevki konfor kazandırmayı başarmış. 
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Geleneksel bir süspansiyon sistemi; amortisör, 
yay ve mekanik stoperden oluşuyor. Kademeli 
Hidrolik Destekli Süspansiyon Sisteminde 
(Progressive Hydraulic Cushion) sönümleme 
ve itme görevini yerine getirmek üzere her iki 
tarafta özel hidrolik yastıklar devreye giriyor. 
Bunun sonucu olarak ortaya sorunsuz ve
sarsıntısız bir sürüş çıkıyor. Bu aircross sürüş 
sitemi aynı zamanda güvenlik içinde oldukça 
önemli, Çünkü seçmiş olduğunuz yol ve sürüş 
konforu seçeneğine göre ani fren hareketler-
inizde araç ona göre yol şartında frenleri de o 
derecede geri bildirim yapmak sureti ile sizin 
en kısa sürede durabilmenize olanak sağlamış. 
Bence bu özellik sayesinde Frenlerde de 
önemli bir başarı elde edilmiş diyebiliriz. Sis-
tem büyük darbelerle karşı karşıya kaldığında
hidrolik yastıklar süspansiyon hareketlerini 
üstün yol tutuş ve konfor sunacak şekilde
ayarlıyor. Küçük yol bozukluklarında ise hidro-
lik yastıklar darbelerin tamamını sönümleyerek
son derece rahat bir sürüş ortaya çıkarmakta. 
Yeni Citroën C5 Aircross SUV’da Advanced 
Comfort teknolojisine sahip koltuklarda, 
merkezde yer alan yüksek yoğunluklu köpük 
katman ile beraber yüzeyde de dokulu
bir köpük katman daha kullanılmış olması iyi 
bir konfor sağlamış. Aynı genişlikte 3 arka 
koltuğu ile Yeni Citroën C5 Aircross SUV, nere-
de oturursanız oturun aynı rahatlığı ve konfor 
seviyesini yeterli diz mesafesini ve baş aralığını 

oldukça cömert bir şekilde sunmayı başarmış. 
Özellikle arka koltuklar Sırt eğimi ayarı ve 
kızaklar üzerinde 150 mm ileri-geri hareket 
etme kabiliyetine sahip. Ayrıca, arka koltuklar 
yattığında arka tarafta 720 litreye sahip bagaj 
hacmi ile birleştirdiğinizde ise 1630 litrelik 
devasa bir bagaj kullanıma sunuluyor size çok 
fazla bir yükleme alanı ortaya çıkmakta. Arka 
bagajında elektirikli düğme yardımı ile ya da 
tek bir ayak hareketi ile elleriniz dolu olduğun-
da açılması ve anahtardan kapanıyor olması 
da çok iyi. Yeni Citroën C5 Aircross SUV farklı 
noktalarda birçok depolama alanı sunuyor.
Orta kol dayamanın altındaki büyük bölme
1,5 litrelik bir şişeyi taşıyabilecek büyüklüğü 
sunarken, torpido gözü ve kapı cepleri de 
oldukça geniş ve gerçekten kullanışlı. Arka 
tarafta ise iki bölmeden oluşan klima çıkış haz-
nesi dikkatten kaçmıyor. Bunun dışında orta 
konsolun en alt noktasında akıllı telefonlar için 
kablosuz şarj sistemi sunan geniş bir saklama 
alanı daha bulunuyor. Ayrıca sürüş güvenliğini 
destekleyen ve hayatı kolaylaştıran sürüş 
destek sistemleri bulunuyor. 12,3 inçlik TFT 
dijital gösterge paneli sistemlere kusursuz
bir erişim ve kontrol imkânı sağlarken, 
aynı zamanda ileri seviyede kişiselleştirme 
potansiyelini de bünyesinde barındırmakta. 
Telefonunuza bağlı olarak uygulamaları sesle 
kontrol edebilir ve gözünüzü yoldan ayırmadan 
sürüşe devam edebilirsiniz.

Yeni Citroen C5 Aircross SUV’a, seyahatin önemli öğelerini
yönetmesi için programlama imkânı tanıyor. 30 km/s’den daha 
yüksek bir hızda; sistem yol çizgilerini izleyerek şerit içinde 
konumunuzu koruyor. Dur - kalk özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız 
Sabitleme Sistemi ise etkinleştirildiğinde, Yeni Citroen C5 Aircross 
SUV önündeki aracın hareketlerine uyarak durup tekrar harekete 
geçebiliyor. Aracınız güvenli bir şekilde kontrol edildiği için sürüş 
esnasında araç hızını ve yönünü yönetmenize gerek kalmıyor. 
Otoyol Sürüş Destek Sistemi’nin çalışması için ellerinizin her daim 
direksiyon üzerinde olması gerekiyor. Doğal olarak dilediğiniz 
zaman kontrolü ele alabiliyorsunuz. Kamera yardımı ile çalışan 
Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi öndeki aracı algılıyor ve güvenli 
mesafeyi otomatik olarak koruyor. Sistem gaz ve freni kullanarak 
sürücünün herhangi bir müdahalesi olmadan aracı durdurup tekrar 
harekete geçirebiliyor. Bu arada 1.5 litrelik 130 beygire sahip mo-
tor inanılmaz bir şekilde gaz hareketleriniz ile aracın hızlanmasını 
sağlıyor. 2.0 litrelik motorlar ile eşdeğer bir şekilde çalışmakta. 
Vites geçişleri ise sorunsuz hissetirmiyor. Aracın yaklaşma ve 
kaçma açıları yerden yüksekliği ise engebeli arazilerde rahatça yol 
alabilmenize imkan, olanak tanımakta. Aktif kör nokta uyarı sistemi 
ise; Özellikle çok şeritli yollarda gerçekten faydalı bir özellik olan 
bu sistem, kör noktanızda bir araç varsa, yan aynanın köşesinde 
turuncu bir LED ile sizi uyarıyor. Algılanan araca doğru yaklaşmaya 
devam ediyorsanız, sistem konumunuzu otomatik olarak düzelti-
yor. Burada yazamadığımız ve yer veremediğimiz çok fazla özelliği 
ve donanımı olan bir araç. Mesela, Yokuş İniş Desteği, dik inişlerde 
aracınızın hızını yavaşlatarak daha kontrollü bir sürüş sağlıyor. Eco 
modunda ise aracı kullanmanız mümkün. Şehir içi yakıt tüketimi 
4.6-4.7 Lt/100 km. Ortalama yakıt tüketimi 4.1-4.2 Lt/100 km’de. 
Ayrıca son olarak aracımız 300 Nm 1750 devir dakikada tork üre-
tiyor. Bu da bu segmente yer alan bir Suv araca göre çok önemli 
bir veri bence...
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TEST: 2019 YENİ MUSSO GRAND PICK-UP...
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Ticaret’in yürüttüğü Güney Koreli 4×4 uzmanı 
SsangYong, Pick-Up segmenti olan Musso 
Grand  modelini test ettik. SsangYong’un Pick-Up 
segmenti olan Musso Grand eşsiz tasarımıyla old-
ukça dikkat çeken bir pick-up olmayı elde etmiş. 
Yakından oldukça büyük hatlara sahip yüzde 100 
güney korede üretilen MussoGrand baktığımızda 
Mercedes-Benz X Class pick-up tasarımınıda 
andırıyor. Zaten bir çelik üreticisi olan Ssangyong 
güney koreli otomotiv firması bu aracı üretirken 
aracın taşıyabileceği ne varsa o kadar şasi ve her 
detayına çelik entegre ederek, aracı kalınlaştırarak 
güçlü kırılmaz ve daha güvenli bir hale getirmiş. Ön 
kaput üzerinde ve aracın iki yanında yer alan çıkık 
gövde tasarımı ve çizgileri güçlü ve kaslı gözükme-
sini sağlamış. Musso Grand’ın gövdesi yüzde 79,2 
oranında yüksek gergili 4 katmanlı şasiye sahip. 
Otomobil endüstrisinin ilk 1,5 GPa ultra yüksek 
gergili çeliği ile üretilen Pick-Up’ı olmasıyla birlikte 
Musso Grand, Rexton G4 ile aynı kasa yapısını, 
teknolojiyi ve donanım özelliklerini barındırdığı için 
ise yüksek vergi dilimine takılmadan uygun fiyatlar 
ile kolay elde edilecebilecek çok yönlü sportif bir 
araç. (Pick-up) Ayrıca Musso Grand, yüzde 70,8 
artikülasyon ses indeksi ile geçmiş versiyonları ve 
rakipleri arasında yapılan karşılaştırmalarda sessiz 
bir sürüş konusunda da oldukça iddaalı. Aracın, 

Ergonomik koltukları ve arka koltukların da 27 
derece açısı ile geniş bir diz mesafesi sunuluyor. 
Aracımız bir pick-up olmasının yanısıra Suv konfo-
runuda barındırdığı kesin. Bu SUV konforunda, ön 
ve arka süspansiyonu (Ön; çift salıncaklı helezon 
yaylı süspansiyon, Arka; dinamik 5 nokta bağlantılı 
süspansiyon) olduğu için elde etmiş. Yani Arka 
tarafta herhangi bir makas sistemi bulunmuyor. 
MussoGrand’da Start Stop / Akıllı Anahtar yardımı 
sayesinde Anahtarsız Giriş ve motoru çalıştırma 
sistemi yer alıyor. Araç içinde yer alan 8 inçlik 
dokunmatik Multimedya sistemi, Apple Car Play ve 
Google Android telefonları ile uyumlu. Aktif ve pasif 
güvenlik sistemleri (ESP, ARP, HSA, HDC, EBD, 
ESS) sistemleri standart şekilde MussoGrand araç-
ta yer almakta. Arka bagaj havuzu kaplaması ise 
standart olarak sunuluyor. Gerçekten rakiplerinden 
çok daha derin bir bagaj arka kasa eşya taşıma 
alanına sahip. Aracı standart olarak aldığınızda 
ise hardtop bulunmuyor. Yan basamaklar, ön ve 
arka koruma demirini ise ekstra olarak yine sipariş 
vererek alma imkanınız bulunmakta. Aracımızın 
yere en yakın dingil mesafesi ise 22cm yerden 
yüksekliği bulunuyor. Aracımızın üzerinde standart 
olarak satışa sunulmakta olan güney kore’nin üret-
tiği lastikler yer alıyor. Yapmış olduğumuz toprak ve 
çakıllı yol performans sürüş testimizde lastiklerin yol 
tutuşu ve fren mesafesinin orta seviyede ...

olduğunu gördük. Yani daha iyi markalı lastikler ile de daha iyi sonuçların alına-
bileceğinide sanıyorum. Fakat üzerinde ki lastiklerde iyi. Vites kolu üzerindeki 
küçük tuş yardımı ile özellikle vitesi ufaltma ve büyültme  bakımından çok kul-
lanışlı olduğu kadarda pratik olmuş. Ayrıca Ssangyong markası iç tasarımda ve 
döşemelerde gerçekten kaliteden ödün vermemeye çalışmış. Bir pick-up araç-
ta en önemli şey kolay temizlenebilen malzeme ve dayanıklı olan malzemenin 
kullanılmasıdır. MussoGrand’da ise aracın ön tarafında yer alan deri kaplama 
ve geçişler güzel durmuş. Bunlar aynı zamanda ön göğüsteki kaplamalar ile 
beraber kolay temizlenme özelliğine sahip. Yani çok yumuşak olmaması iyi 
olmuş. Arka tarafta yine kapı içleri ve ön koltuk arkalarının özellikle çamura 
karşı iyi bir şekilde temizlenebilen özelliği yine aracın bir pick-up olmasını ön 
plana çıkaran önemli detaylarından. Direksiyon simidi ise şu zamana kadar hiç 
bir pick-up yada Suv araçta karşımıza çıkmaya farklı bir tasarıma ve tutuşa 
sahip, fakat başarılı bir sürüş sunabilen bir özelliğide olmakla dikkat çekmekte. 
Aracın frenleri yapmış olduğumuz İstanbul Ralli Etaplarındaki testlerde kısa 

zamanda devreye giren hassas ABS sistemi ile bence bir pick-up araçta olması 
gerektiği gibi. Motorun gücü ve torku kasaya göre pick-up araçlarda genelde 
fazla olduğu için Musso Grand araçta da bu böyle olduğu için ve arka tarafta 
test esnasında boş olduğundan kalkış hızlarımızda araç patinaja düşerek güçlü 
bir şekilde hızlandığını motorun kasaya oranla güçlü olduğunu gördük. Aynı za-
manda doğal ortamında testte tabi tutmuş olduğumuz MussoGrand çok daha 
zor ortamlarda hareket edebilecek hissini ve kırılmazlık sağlamlık karekterini 
de bize yansıtmayı başardı. Tabi test ettiğimiz 4x2 olduğu için aracı çok fazla 
zorlamasakta, MussoGrand 4x4 vitesli olan ve aynı zamanda üzerinde Lassa, 
Michelin, Goodyear gibi markaların toprak yol Suv lastikleri var iken ağır şart 
ve ortamlarda da daha iyi testlere tutarak sonuçlar alabileceğimizi sanıyorum. 
Aracımız testimiz esnasında karma tüketimde 100 km de 11.7 litre yakarken, 
ekonomik sakin kullanımlarda tüketim değerinin 100 km ‘de 10.7 litreye kadar 
düştüğünü gördük.  Aracımızın fiyatı şu anda kampanyası şartları dahilinde 151 
bin 500 TL ile Türkiye pazarına sunuluyor...

1954 Ocak Ha 
Dong-Hwan 
Motor Fabrikası 
kuruldu.1988 
Mart Şirket ismi 
SsangYong 
Motor Ltd. Şti. 
olarak değişti 
1993 Temmuz 
Dört çekişli 
(4WD) aile aracı 
[Musso]’nun 
üretimine 
başlandı. 1998 
Haziran [New 
Musso] piyas-
aya sürüldü.  
2019 Musso 
Grand piyasaya 
sürüldü.

Arka bagaj kapağı aküye bağlı süspansiyon sistemi 
sayesinde elektirikli olarak açılıyor... Logo altında arka 
görüş kamera sistemi yer almakta... Arka açılır çene 
kapağı rakiplerine göre oldukça ağır.
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Audi Formula E Takımı Audi Sport ABT Schaeffler, 22-23 Kasım 
tarihleri arasında Diriyah Pisti’nde düzenlenecek sezonun ilk yarışı için 
2 yarış otomobilinin de arasında bulunduğu 10 ton kargo ile takımın 
Almanya Kempten’deki merkezinden Suudi Arabistan’a yola çıktı

Almanya’nın Stuttgart Havalimanı’nda Suudi Arabistan’ın başkenti Ri-
yad’da bulunan Riyad Havalimanı’na doğru DHL Logistics tarafından 
uçaklara yüklenen kargo, yarış için gerekli yedek parçaların yanında, 
temizlik maddelerinden, özel süpürgelere ve pilotlar Daniel Abt ve Lu-
cas diGrassi’nin özel eşyalarına kadar birçok malzeme taşıyor. Formu-
la E’nin kurallarına göre, konteynerler 19 Kasım saat 09.00’da pistte 
açılana kadar kapalı kalacak. Kargonun en değerli yükü, kuşkusuz 

takımın yeni yarış otomobili Audi e-tron FE06. Bu yıl 6’ncısı düzenle-
necek Formula E’nin en başarılı otomobillerinden Audi e-tron FE05’in 
bir sonraki versiyonu olan e-tron FE06, 340 HP gücünde. Formula E 
kurallarına göre azami hızı saatte 240 kilometre olan otomobil, 0’dan 
saatte 100 kilometre hıza ise sadece 2.8 saniyede çıkıyor. 

Audi Takımı, 23 Kasım’da sona erecek Diriyah’daki yarışın ardından, 
konteynerleri Şili’ye yönlendirecek. Geçen hafta Kempten’deki yarış 
merkezinden yola çıkan konteynerler, bir daha ancak Temmuz ayında 
yarış merkezine geri dönebilecek. Sezon içinde yapılması gereken 
tüm tamirat, geliştirme ve değişim işlerinin, pit stop’larda veya yarış 
pistlerindeki mekanik alanında yapılması gerekecek.

MotorSporları - Automobile Magazine 

BANTBORU Off-Road Team, 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 
Sinop’ta düzenlenen 5. ayağında podyumda yer alma başarısını 
sürdürdü. Takım, şampiyonanın bitimine bir ayak kala S3 Sınıfı 
üçüncülüğünü sürdürüyor.

2018 sezonunu S1 Pilot İkincisi ve S1 Co-Pilot Birincisi dereceleri ile 
kapatan ve bu sezon yeni araçlarıyla S3 sınıfında yarışan BANTBORU 
Off-Road Team, 9 – 10 Kasım tarihlerinde Sinop’ta düzenlenen 2019 
Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 5. ayağını, sınıfında üçüncü sırada 
tamamladı ve podyum başarılarına bir yenisini ekledi.

BANTBORU Off-Road Team, ilk gün orman etabında günün en iyi 
zamanının sahibi oldu. Her iki günde de kendini gösteren mekanik 
arızalar, ekibin azmine engel olamadı. Rekabetçi Performans sloganı 
ile mücadeleyi bırakmayan BANTBORU Off-Road Team, yarışı sınıfın-
da üçüncülük ile tamamladı ve bitime bir yarış kala şampiyona puan 
sıralamasında sınıf üçüncülüğü yerini korudu.

BANTBORU sponsorluğunda 2017 yılında hayata geçen BANTBORU 
Off-Road Team, ülkemizin tek kadın Off-Road sınıf birincisi unvanına 
sahip İlayda Hancı Korkut pilotajında yarışıyor. Ekibin co-pilotluğunu, 
Batuhan Korkut üstleniyor. Takım, Türkiye Off-Road Şampiyonası’nda 

S3 sınıfında, bu sene için 2013 model Mitsubishi L200 baz alınarak 
hazırlanan araçları ile yarışıyor.

Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın son ayak yarışı, 30 Kasım – 1 Aralık 
tarihlerinde Kahramanmaraş’ta gerçekleşecek. 

Şampiyonada sınıfında 3. sıradaki yerini koruyan ve iddiasını sürdüren 
BANTBORU Off-Road Team, son yarışta da podyum hedefliyor.

BANTBORU OFF-ROAD 
TEAM PODYUMDAN İNMİYOR...

Audi Sport Takımı Formula E’nin 
yeni sezonu için yola çıktı!
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 
(TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 
2019 Türkiye Karting Şampiyonası’nın 7. 
ve son ayak yarışları 09-10 Kasım tarihler-
inde ve Kocaeli Karting Kulübü (KOKART) 
tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti‘nde 
düzenlendi.

10 Kasım Pazar sabahı Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk anma töreniyle başlayan 
organizasyon kapsamında, 16 sporcunun 
katılımıyla Mini, Junior, Senior ve Master 
olmak üzere 4 ayrı kategoride üçer yarış 
koşuldu.

Mini kategoride Emir Tanju birinciliğin sahibi 
olurken, Hakkı Dorum ikinciliği, İskender 
Zülfikari de üçüncülüğü elde eden sporcu-
lar oldular. Junior kategoride Kerim Sülyak 
birincilik serisine bir yenisini eklemeyi 
başarırken, onu Yiğit Aslan ikinci ve Utku 
Levent Türkay da üçüncü olarak takip ettiler. 
Senior kategoride Zekai Özen iki birincilik bir 
ikincilikle hafta sonunu ilk sırada tamamlark-
en, Ali Ehad Türker ikinci ve Tayfun Uzun 
da üçüncü sırada podyuma çıkan isimler 
oldular.Master kategorisinde ise Mehmet 
Çınar tek sporcu olarak mücadele etti.

Kartingde Perde Körfez 
Pisti’nde Kapandı ...

Borusan Otomotiv Motorsport 
(BOM) pilotu İbrahim Okyay, 
9-10 Kasım’da İzmir Pınarbaşı 
Yarış Pisti’nde koşulan Türki-
ye Pist Şampiyonası 4. ayak 
yarışlarında elde ettiği birincilikle, 
sezon bitmeden şampiyonluğunu 
garantiledi. Sezon başından 
beri istikrarlı grafiğini sürdüren 
İbrahim Okyay, BMW Z4 GT3 
otomobilinin direksiyonunda 
elde ettiği 1:02.297’lik derece ile 
geçtiğimiz hafta sonundaki tüm 
yarışları lider olarak tamamladı. 
Yenilenen ve eklenen virajlarla tur 
süreleri uzayan İzmir Pisti’nde, 
yine kendisine ait olan en iyi 
zamanları da geliştiren Okyay, 
her iki yarışta elde ettiği toplam 
2 birincilik ile podyumun en üst 

basamağındaki yerini korudu. 
Yarış sonunda 2019 Türkiye 
Pist Şampiyonluğu’nu sezonun 
bitimine bir yarış kala matema-
tiksel olarak elde eden İbrahim 
Okyay, 10 Kasım’da onuncu 
şampiyonluğuna ulaşmanın 
kendisi için ayrı bir heyecan ve 
mutluluk olduğunu belirterek 
şunları söyledi: “Takım olarak 
sahip olduğumuz imkânlar ve 
BMW yarış otomobillerimiz ile 
iddialı bir konumdayız. Bu da 
rakiplerimize karşı bize önem-
li bir avantaj sağlıyor. Ancak 
sadece şampiyonluk amacı ile 
start almıyoruz. Ekip olarak, her 
turda kendimizi iyileştirmek ve 
geliştirmek için çaba sarf etmeye 
devam ediyoruz.” dedi.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışmakta olan takımın 
diğer sponsorları Borusan Lojistik, Shell, Securitas ve Glasurit’tir

İbrahim Okyay 10’uncu 
Kez Türkiye Şampiyonu...
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2019 Türkiye Rallikros Şampiyonası final yarışı, kısa adı TOSFED olan 
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından 24 Kasım Pazar 
günü Körfez Yarış Pisti‘nde düzenlendiBursa ve İzmir’de düzenle-
nen eleme yarışları sonucunda finalde yarışmaya hak kazanan 50 
sporcudan 16’sının 4 ayrı kategoride mücadele ettiği organizasyon, 
1,500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu 

çıkış formatında koşuldu. 3 sıralama ve bir de final yarışından oluşan 
organizasyonda, özellikle final turlarında nefes kesen çekişmeler pisti 
dolduran seyirciler tarafından heyecanla takip edildi.Kategori 1’de 
yarışın en genç sürücüsü olan 19 yarışındaki Berke Yavuz Citroen 
Saxo VTS ile birinciliği ve sezon şampiyonluğunu kazanırken İzmir’den 
Mehmet Tuğrul Bakkal ikinci sırada finiş gördü.

Bu kategoride yarışan Ahmet Atış antrenman turlarında, Ali 
İşeri sıralama turlarında, Engin Apaydın ve Engin Karadağ 
ise final turlarında meydana gelen mekanik arızalar ned-
eniyle yarışı tamamlayamayan isimler oldular.Kategori 2’de 
Control 2 ile yarışan İstanbullu finalist Halid Avdagiç birin-
ciliğin ve şampiyonluğun sahibi olurken, Ford Fiesta ST ile 
Bursalı Ahmet Tuna Muhtar ikinciliği yine Bursa’dan benzer 
bir otomobille Mehmet Gökseven de üçüncülüğü elde etti. 
Renault Clio Sport ile Tanju Çelen antrenman turlarında, 
Gürkal Menderes ise final turlarında yaşadıkları mekanik 
problemler nedeniyle hafta sonundan puansız ayrıldılar. 
Kategori 3’te ilk kez direksiyonuna geçtiği Ford Fiesta R2T 
ile Bursalı finalist Çağlayan Çelik birinciliğe ve şampiyonluğa 
uzanan isim olurken, Ford Fiesta ST ile Kemal Gamgam 
ikinci ve Fiat Palio S1600 sürücüsü Bahadır Sevinç de 
üçüncü oldu. Kategori 4’te ise birincilik ve şampiyonluğuna 
ulaşan isim, bu sezon GP Garage My Team adına Mitsub-
ishi Lancer EVO IX ile yarışmaya başlayan Bursalı Erhan 
Akbaş oldu. İzmirli finalistlerden Ali Çatalbaş‘ın Fiat Punto 
S1600 ile ikinciliği kazandığı bu kategoride, MINI JCW WRC 
ile yarışan Halim Ateş antrenman turlarında yarışa veda etti. 

Apex Masters drift pilotların Doğukan Manço, Fukran Karan ve Aykut Şimşir‘in gösterileri 

ile renklenen organizasyon yarış sonunda düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. 

Rallikrosta Nefes Kesen 
Çekişme Yaşandı...
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