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TEST SÜRÜŞÜ
Lotus Evora 410

Yeni 911 Speedster
Mercedes-AMG’nin en yeni modeli GT 4-Kapılı Coupé
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ZF ile harika bir
yolculuk başlıyor.
Yenilikçi çözümler. OE kalitesinde yedek parçalar.
Alman teknolojisi.

Markalarımız LEMFÖRDER, SACHS ve TRW ile sizlere otomotiv satış sonrası 
pazarının lider ve yenilikçi çözümlerini sunuyoruz. Mükemmel bir yolculuk için 
ihtiyacınız olan her şey burada. Ziyaret Edin: aftermarket.zf.com/tr

https://aftermarket.zf.com/tr/tr/aftermarket-portali/
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M
ayıs sayımızdan merhaba,  yine yeni 
sayımız ile yeni bir dergi ile  yeni 
haberlerimiz ile yayına girdik.  Evet 
önümüz yaz, bakalım neler plan-
lıyoruz? Yeni modellerin Temmuz, 
Ağustos itibarı ile ülkemize geleceği 

duyumlarını alıyoruz. Umarım otomotiv piyasası yaz iti-
barı ile hareketi ile beraber sektöre bir canlılık sunacak-
tır.  Yeni modellerin ülkemize gelmesi ile beraber tabi ki 
araçlarını değiştirmek isteyenler mutlaka olacak. Bu an-
lamda otomotiv sektörünün özellikle Türkiye’de otomo-
tiv yayınlarınında hak ettiği değere kavuşacağı kanısın-
dayım. Özellikle ülkemizde yerli araç üretimi ve arzusu 
gündemdedir. Yerli aracın elektirikli bir araç olması da 
temennimdir. Çünkü gelecek artık elektirikli araçların 
olduğu bir dünya’dan ibaret olacaktır. Dünya’da dizel 
kullanımı ve dizel araçların kullanımıda yakında sona 
erecektir. En azından şimdi öyle gözüküyor ve gidişat 
o şekilde diye bunu ifade ediyorum. Dünya genelinde 
tüm otomotiv piyasası ve markaları tehlike altında 
olup, ekonomik çıkar ve yöntem arama arayışlarına 
devam etmektedirler. Belki yakında zamanda gelece-
kte hiç adını sanını duymadığımız yeni markalar pi-
yasalarda olacak ve elektirikli araçları ile gündemde 
olacaklardır. Dünya genelinde yaşanmakta olan ABD 
ve Çin  ticaret vergi savaşları kavgası ve İngiltere Brexit 
anlaşması otomotiv sektörünü ve markalarını derinden 
yaralamıştır. Binlerce kişi yeni yıl itibarı ile kapanan 
yada ufalmaya giden fabrikalardan işten çıkarılmıştır. 
Markalar ittifak yapmak sureti ile üretimlerine ara ver-
mişler, en aza indirgemişlerdir. Satışlar ise dünya gene-
linde oldukça düşmüştür.  Ülkemizde bunun neticeleri 
sonuncunda Türkiye’den piyasadan çekilen dev oto-
motiv markası gibi zarar görerek, zor duruma girmiştir. 
Tüm bunların neticesi, ABD ile Çin arasında olan vergi 
ve üretim savaşının kısa zaman içinde olumlu olarak 
sonuçlanması ile düzelmesi iyileşmesi mümkündür. 
Fakat şunu unutmamak  önlem almak gerekir ise oto-
motiv sektörü son zamanlarda dünya genelinde Suv 
ve Elektirikli araçların üretimine daha çok yönelmiştir.   
 
Saygılarımla, Umut Özgür SUNAY
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A
ston Martin, tarihindeki en hızlı üstü 
açık modeli olan, DBS Superleggera 
Volante’yi tanıttı. 5.2 litre V12 motora 
sahip model, 0’dan 100 kilometre 3.6 
saniyede ulaşabiliyor. İkonik modelin 

2019’un 3’üncü çeyreğinde üretilmesi planlanıyor. 
İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, merakla 
beklenen DBS Superleggera Volante’yi tanıttı. Mar-
kanın tarihindeki en hızlı üstü açık modeli olan DBS 
Superleggera Volante, 5.2 litre motor hacmi ve 725 
beygirlik gücüyle 340 km/h hıza ulaşabiliyor. 8 ileri 
otomatik şanzıman ile kombine edilen V12 motor, 
3.6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkabiliyor. Eşsiz 
ve görkemli bir tasarıma sahip olan DBS Super-
leggera Volante’nin, 2019’un 3’üncü çeyreğinde 
üretilmesi planlanıyor. DBS Superleggera Volante, 
farklı tasarımı ile dikkat çekiyor. Hava akışını maksi-
mum seviyeye çıkaran hava giriş kanalları otomo-
bilin aerodinamik yapısını destekliyor. 

ASTON mARTIN’İN 
EN HIZLI ÜSTÜ AÇIK 
mODELİ TANITILDI

A
ston Martin Genel Müdürü Marek 
Reichman yeni model ile ilgili yaptığı 
açıklamada “DBS Superleggera, mu-
hteşem hatta sıradışı performansa sahip 
olan bir otomobildi. Volante adlı üstü 

açılabilir versiyonunda da bu performansı koruyarak 
buna bir de tavansız ve eşsiz atmosferde bir sürüş 
imkanı ekledik. Eşsiz sürüş dinamikleri, etkileyici bir 
tasarım, Aston Martin’in 5.2 litrelik V12 motorunun 
muhteşem sesi gibi şeyler göz önüne alırsanız bu 
aracın gerçekten eşsiz bir sürüşe sahip olacağına 
katılacaksınızdır. Volante isminin geleneklerini bu 
araçta yaşatmaya devam ettiğimizi düşünüyoruz” 
diye konuştu.
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D
BS Superleggera Volante’nin 8 farklı tav-
an rengi seçeneği bulunuyor. Otomobilin 
üstü 14 saniyede açılıp kapanabiliyor. 8 
inçlik multimedya sistemi, ısıtmalı kol-
tuklar ve karbon fiber ön cam çerçevesi 

gibi donanımlarla zenginleştirilebilen DBS Super-
leggera Volante’de kişiselleştirilebilir geniş opsiyon 
seçenekleri bulunuyor.

5.2 litre V12 motora sahip 

0’dan 100 kilometre 3.6 saniye

725 beygirlik gücüyle 340 km/h 

Üstü 14 saniyede açılıp kapanabiliyor

DBS Superleggera Volante’NİN
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ELEKTRİKLİ INFINITI Qs INSPIRATION 
ŞANGAY OTOMOBİL FUARI’NDA TANITILDI

I
NFINITI’nin elektrikli otomobil dünyası için geliştirdiği 
yepyeni spor sedan konsepti Qs Inspiration, Şangay 
Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı Yükseltilmiş sürüş po-
zisyonu, yüksek performanslı elektrik motoru ve dört 
tekerlekten çekiş sistemi ile Qs Inspiration, spor sedan 

formatına yeni bir bakış açısı sunuyor. Japon sanatı ve 
modernist binaların prensiplerinden etkilenen yeni tasarım 
dili INFINITI’nin geleneğe meydan okuyan içgüdüsel 
arzusunu yansıtıyor. Elektrikli otomobiller için geliştirilen 
esnek araç mimarisi, geleneksel sedan oranlarının yeniden 
tanımlanmasına izin vermesinin yanı sıra ferah, rahatlatıcı 
bir iç mekan yaratılmasına olanak sağlıyor. I

NFINITI’nin elektrikli otomobil dünyası için geliştirdiği 
yepyeni spor sedan konsepti Qs Inspiration tanıtıldı. Qs 
Inspiration, yüksek performanslı, elektrikli dört tekerl-
ekten çekiş sistemi(e-AWD) sayesinde spor sedanlara 
yeni bir bakış açısı sunuyor. 

I
NFINITI’nin geleneğe meydan okuma arzusunu temsil 
eden Qs Inspiration, yeni bir INFINITI modelini ön plana 
çıkarıyor. Tanıtılan bu konsept markanın yakın gelecekte 
sunacağı tasarım çizgisine ve e-POWER güç üniteler-
ine  dair de ipuçları veriyor. Konsept modelde kullanılan 

esnek mimari, yüksek performanslı elektrikli güç aktarma 
organlarına ev sahipliği yapıyor. INFINITI tasarımcıları yeni 
dış mekan oranlarını denemek, geniş bir iç mekan yarat-
mak için geleneksel üç kutudan oluşan sedan tasarımını 
yeniden yorumladı.



Au
to

m
ob

ile
 M

ag
az

in
e 

- 
M

AY
IS

 2
01

9

Automobile Magazine - MAYIS 201912

13automobilemagazine.com.tr

J
apon DNA’sı üzerine hazırlanan Qs Inspiration, 
INFINITI’nin elektrikli otomobillerinde kullanacağı 
yeni tasarım dilini de gösteriyor. Sanattan ve 
modern mimariden esinlenen tasarım, Japon 
uzaysal ‘Ma’ kavramını benimsiyor. Qs Inspi-

ration’ın kabininde kullanılan tasarımda Japon tasarım 
anlayışının etkisi kendisini belli ediyor. Sürücü merkezli 
kokpitte dağınıklıktan uzak bir tasarım kullanılmış. Kokpitte 
kullanılan renkler, formlar ve malzemeler aracın perfor-
mans potansiyelini görsel olarak ifade ediyor. Bağımsız 
koltuklar, kullanılan renk paleti ve cömert iç mekan 
sayesinde yolculara rahat bir ortam sunuluyor. Türkiye’de 
2009 yılından bu yana Bayraktar Grubu güvencesiyle 
pazara sunulan Hong Kong merkezli INFINITI Motor 
Company Ltd.’nin dünyada 50 ülkede satış teşkilatı bu-
lunuyor. 1989 yılında doğan INFINITI markasının premium 
otomobilleri Japonya, ABD, İngiltere ve Çin’de bulunan 
tesislerde üretiliyor. ABD pazarında büyük başarı elde 
eden INFINITI, 2008 yılında Avrupa pazarına sunuldu. 
INFINITI’nin Londra, San Diego, Pekin ve Yokohama’daki 
Atsugi-Shi’de tasarım stüdyoları bulunuyor. Önümüzdeki 
dönemde, yeni model stratejisiyle atak yapmaya hazırla-
nan INFINITI, statükoya meydan okuyan cesur tasarımları 
ve yenilikçi sürüş destek teknolojileriyle premium otomobil 
dünyasında öncü markalar arasında yer alıyor. INFINITI, 
2016 sezonundan bu yana hibrit motor teknolojisinin For-
mula 1’de kullanılmasında da önemli bir rol üstleniyor.
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Audi’den Mega 
Şehirler için 
konsept otomobil 
AI : ME 

A
udi, 2 yıl önce tanıttığı ve gelecekte uzun 
yolculuklar için kullanılabilecek bir kon-
sept otomobil olan AIcon’dan sonra, 
şimdi geleceğin mega şehirlerinde daha 
kısa yolculuklar ve ulaşım için kullanıla-

bilecek konsept otomobili AI:ME’yi tanıtıyor. Elektrik 
motorun 125 HP güç üretebildiği AI:ME’nin, fütüristik 
bir tasarıma sahip dışı, bir bilimkurgu filmini andırsa 
da, içi günümüzdeki bir lounge göz önüne alınarak 
tasarlandı. Dört kişinin rahatça oturabildiği ve otur-
ma alanlarının yolcular tarafından diledikleri şekilde 
oluşturulabildiği AI:ME, 4’üncü derece otonom sürüş 
sağlıyor. Bu şu demek, otomobil şehrin bir bölümü, 
otoyollar gibi izin verilen bölgelerde sürücüsüz olarak 

yol alabilirken, bu bölgelerin dışına çıkıldığında bir 
sürücüye ihtiyacı oluyor. Bu nedenle, AI:ME’de, 
gizlenmiş ve istenilen durumlarda ortaya çıkabilen 
direksiyon bulunuyor. Yolcular AI:ME’nin iç alanında 
yer alan tüm bilgi ve eğlence sistemlerini sesle, göz 
hareketleriyle veya dokunmatik ekranlardan kontrol 
edebiliyor.Audi, bu konsept otomobili ev ve ofisin 
yanında, üçüncü bir yaşam alanı olarak konumluyor. 
Bu nedenle, otonom sürüş sırasında yolcular araç 
içinde iyi bir yemek yemek, VR gözlükler ile video 
izlemek, bir konser salonu kalitesinde müzik din-
lemek, meditasyon yapmak gibi diledikleri şekilde 
zaman geçirebilecek. 

A
udi, Şangay Otomobil 
Fuarı’nda geleceğin 
mega şehirleri için 
bir öngörü niteliğinde 
olan otonom ve 

elektrikli Audi AI:ME konseptini 
görücüye çıkardı. İleri derecede 
iletişim ve bilgi-eğlence sistem-
leri ile yolcuların sürüş sırasında 
diledikleri gibi vakit geçire-
bildikleri konsept otomobil Audi 
tarafından, ev ve ofisin yanında 
“üçüncü yaşam alanı” olarak 
tanımlanıyor. 

Günde 5 otomobilden 
2400 otomobile...

Otomotiv endüstrisi geçtiğimiz 
yıllar içinde tasarımdan, 
üretim ve ihracata kadar her 
alanda çok büyük bir değişim 
geçirdi. Bir günde üretilen 
otomobiller günümüzde 
artık yalnızca 3 dakika içinde 
üretilebiliyor.

Eskiden bir SEAT 600 almak için 
iki yıl beklemeniz gerekirken, 
günümüzde yalnızca 10 dakika içinde 
ve yalnızca 5 tıklama ile bir otomobil 
sahibi olabiliyorsunuz.
Siyah beyaz fotoğrafların yerini ultra 
HD 4K videolar, faksın yerini uygu-
lamalar ve plakların yerini mP3 almış 
durumda. Son 50 yılda toplumda 
büyük değişiklikler ve teknolojik 
gelişmeler yaşandı. Peki otomobil 
endüstrisi ne şekilde değişti? Ne 
kadar değiştiği hakkında bir fikir ver-
mesi için bazı rakamlara bakalım:
Kalem kağıttan sanal gerçekliğe
modern bir tasarım ve geliştirme 
merkezi 60'lardaki ve 70’lerdeki 
haline nazaran oldukça farklı. 
Pergeller, silgiler ve üzerinde bit-
mek bilmeyen çizimler olan uzun 
çalışma masaları yerlerini tablet-
lere, sanal gerçeklik gözlüklerine ve 
havada yüzen ekranlara bırakmıştı. 
SEAT'ın Görselleştirme ve Dijital 
Tasarım Süreçlerinden sorumlu 

manel Garcés'e göre: “Sanal gerçeklik 
sayesinde, günümüzdeki tasarımların 
yüzde 90’ı otomobil parçası mod-
ellemeye gerek kalmadan doğru-
lanabiliyor”. Günde 5 otomobilden 
2400 otomobile SEAT, 1950’de ilk 
fabrikasını Zona Franca’da açtığında 
günlük üretim kapasitesi 5 otomo-
bildi. Günümüzde, martorell fabri-
kası günde 2300'den fazla otomobil 
üretmektedir, yani daha önceki ile 
aynı sayıda otomobil üretmek sadece 
3 dakika alıyor.50’lerde İspanya’da her 
1000 kişiye 3,1 otomobil düşerken, 
bugün bu rakam 480. Her şeyi elle 
yapmaktan sayısı 2000'i geçen robota 
Başlangıçta, robotlar sadece bilim-
kurgu konusuydu. 60 ve 70’lerde, 
otomobiller tamamen elle boyanıyor-
du. Günümüzdeyse, 84 robot bir 
püskürtme kabininde ince boya tab-
akaları püskürtmekte, yeni nesil bir 
tarayıcı ise 43 saniye içinde yüzeyin 
düzgünlüğünü kontrol etmektedir. 

Bu teknolojik yarış metal atölyesindeki 
2000’den fazla robot ve 9 ile 10 numaralı 
montaj atölyelerindeki 125 otonom robotla 
da ortaya koyuyor. Bütün bu robotlar, her 
gün martorell fabrikasında 7000’den fazla 
çalışanla birlikte çalışmaktadır.
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Volkswagen’den yeni elektrikli 
SUV konsepti: ID. ROOmZZ

Volkswagen Şanghay Otomobil Fuarı’nda ID. ROOmZZ modelin-
in dünya prömiyerini gerçekleştirdi. ID Ailesi’nin son üyesi olan 
ID. ROOmZZ, 2021’de Çin’de satışa sunulacak sıfır emisyonlu bir 
SUV. ID ROOmZZ, I.D., I.D. CROZZ1, I.D. BUZZ1, I.D. VIZZI-
ON1 ve I.D. BUGGY gibi mEB platformuyla üretilen elektrikli 
araç model ailesinin 6. üyesi olacak.  

Volkswagen, elektrikli SUV konsepti ID. ROOmZZ’u Şangay Otomobil 
Fuarı’nda görücüye çıkardı. ID. ROOmZZ’un gövde tasarımı ID. model 
ailesinin diğer modellerinde de görülen orantılı ve net homojen çizgil-
ere sahip.  Araç kişiselleştirilebilen farklı iç konsept seçenekleri sunark-
en, koltuk konfigürasyonları yalnızca yolcuların isteklerine göre değil, 
ilgili sürüş moduna göre de uyarlanabiliyor. Tam otomatik sürüş mo-
duna geçildiğinde koltuklar 25 derece içeriye döndürülerek otomobilde 
iletişime daha elverişli, salon gibi bir atmosfer yaratılabiliyor. Bunun 
yanı sıra, otomobil tam otomatik sürüş modundayken, ID. Pilot Relax 
modu yolcuların koltuklarını kendi ihtiyaçlarına göre bireysel olarak 
ayarlamalarına da imkân tanıyor. Bu modda koltuk dik bir pozisyondan 
yatık bir pozisyona geçirilebiliyor. manuel “ID. Drive” modunda, dijital 
kokpit direksiyonla birlikte sürücünün önünde havada duruyormuş 
gibi bir izlenim veriyor. Dijital kokpit tamamen camdan yapılmış bir ön 
panelden oluşuyor. Dijital direksiyon ise konsept olarak panele entegre 
edilmiş durumda.

Otomobilin içinde kullanılan materyaller de alışılmışın dışında. 
Örneğin koltuk kaplamaları yenilenebilir hammaddeden oluşan 
AppleSkin™ isimli yeni bir üründen yapılıyor. Kapı panellerinin "ID. 
Light" bölgelerinde özel işlemden geçirilmiş ahşap cilalar kullanılıyor. 
Clean Air sistemi, dışarıdaki havanın temiz olmadığı durumlarda dahi 
otomobilin içindeki havanın temiz kalması için aktif bir filtre sistemi 
kullanıyor.

ID. ROOmZZ elektrikli motoru ile rahat ve sessiz hareket ediyor. 82 kwH’lik 
pillere sahip olan ID. ROOmZZ, 450 km menzil sunuyor. Konsept otomobil, 
150 kW’lık (DC) hızlı şarj sistemiyle yarım saat içinde pil kapasitesinin yüzde 
80’ini şarj edilebiliyor. Ön ve arka aksta yer alan iki elektrik motor, 4mOTION 
özelliğiyle beraber 306 PS’lik güç üretiyor. 
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EZ-FLEX: ŞEHİR İÇİ 
TESLİmAT İÇİN 
TASARLANmIŞ 
BİR ARAÇ...
Renault EZ-FLEX, şehir içinde 
pratik bir şekilde hareket et-
mek için tasarlanmış kompakt 
ve manevra kabiliyeti yüksek 
bir araç olarak öne çıkıyor. 
EZ-FLEX, 3,86 m uzunluk ve 
1,65 m genişliğinin yanı sıra 
1,88 m yüksekliği ile park 
kolaylığı sağlıyor. Kompakt 
kokpiti sayesinde, 3m3 hacim 
ile, boyutlarına göre son derece 
geniş bir yükleme kapasitesine 
sahip olan model, hafif ticari 
araç kullanım özelliklerinden 
de taviz vermemiş oluyor. 
4,5 metre dönüş çapı, araca 
mükemmel bir manevra kabili-
yeti sağlıyor.

Renault EZ-FLEX’te her şey 
kullanıcısının ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde tasarlandı. 
Kolay erişime sahip geniş 
sürücü kabini; sürüş bilgilerine 
kolay ve hızlı erişim sağlayan 
gösterge paneli, geniş görüşün 
yanı sıra basit ve kullanışlı araç 
kumandalarına sahip. Araçta 
sunulan hizmet ve uygulama-
lara ek olarak, farklı profesy-
onel kullanımlara yönelik 
uygulamalar da bulunuyor. 
Arka yük bölmesi, yüksekliği 
(yerden 760 mm yükseklikte) 
ve kolay erişimi sağlayan 
kapılar sayesinde ergonomik 
özelliklere sahip. EZ-FLEX, 
farklı profesyonel ihtiyaçları 
karşılayabilecek çeşitli modüler 
sisteme sahip. 

Şehir merkezlerinde kullanıla-
bilen ve 100 km menzile sahip 
elektrikli EZ-FLEX, şehir içi 
teslimat ihtiyaçlarına göre 
tasarlandı (şehir içi teslimatın 
günlük kilometresi ortalama 
50 km’dir).

On civarında Renault EZ-FLEX, Avrupa'da bu 
alanda hizmet veren profesyonel şirketlere 2 yıl 
boyunca denetilecek.  Renault EZ-FLEX’te kul-
lanıcıların geri bildirimlerinin daha iyi okun-
masını sağlayacak sensörler bulunuyor. Ko-
num, menzil, sürat ve duraklamalar gibi çeşitli 
veriler toplanacak ve günlük kullanımların 
anlaşılabilmesi amacıyla, bu veriler gerçek 
zamanlı olarak veya günde bir kere internet 
bağlantı özelliği sayesinde bir araya getirilmek 
üzere yüklenecek.

Bu verilerin analizinin, profesyonellerle 
birlikte yapılması Renault’ya, güncel 
şehir içi lojistik ihtiyaçlarına uygun 
araçlar tasarlama imkanı sağlayacak. 
Renault, şehir içi yük taşıma ile ilgili 
ortak bir vizyon elde etmek amacıyla, 
tüm ekosistem bileşenlerini de göz 
önünde bulundurarak fiili şartlarda bir 
aracı ve hizmetlerini test etmeyi he-
defliyor.  Bu deneyimleme ile Renault, 
yarının inovasyonuna hazır olmak ve 
otomobil tasarlamak için yeni bir yak-
laşım ortaya koyuyor. 

Hızlı şehir göçü nedeniyle 2030 
itibariyle dünya nüfusunun 
yüzde 60’ından fazlasının şe-
hirlerde yaşadığı bir dünyada 
sadece insanların bir yerden bir 
yere ulaşımı değil eşyaların da 
dolaşımı önemli hale geliyor: 
sürat, esneklik ve güvenilirlik 
tüketicinin en önemli beklentil-
eri olarak öne çıkıyor. Teslimat 
hızı ve özenine yönelik ihtiyacın 
giderek artmasıyla, şehir ve şehir 
merkezlerinde, bu konudaki 
yönetmelikler giderek daha sıkı 
hale geliyor.

Herkes için bugünün ve 
geleceğin sürdürülebilir mo-
bilitesini sağlamak amacı ile 
hareket eden Renault Grubu, 
EZ-PRO konsept otomobilin-
den sonra, Renault EZ-FLEX 
ile geleceğin mobilitesine 
yönelik keşif çalışmalarına 
devam ediyor.
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Yeni Ford Edge 
daha fazla performans, 
konfor ve teknoloji 
Ford SUV ailesinin en büyük 
üyesi Ford Edge yenilendi. Dış 
ve iç tasarımı yenilenen Ford 
Edge yenilikçi sürüş destek 
teknolojileri ve yüksek verim-
liliğe sahip güçlü motoru ile 
üstün performans ve konforu 
bir arada sunuyor. 

Şık, sportif ve en ince detayına 
kadar özenle tasarlanan yeni Edge, 
Ford’un en teknolojik SUV’u olma 
unvanıyla birlikte, daha güçlü ve 
geliştirilmiş bir performans sunuy-
or. Gelişmiş Ford Co-Pilot360 
kapsamında sunulan Dur&Kalk ve 
Şerit Hizalama özelliklerine sahip 
Adaptif Hız Kontrol Sistemi ve Acil 
Durum manevra Destek Sistemi 
gibi sürüş destek teknolojileri sürüş 
güvenliğini en üst seviyeye taşıyor. 
8 inç dokunmatik ekranlı SYNC 
3 ve kablosuz şarj ünitesi gibi 
özellikler her daim bağlı kalmaya 
yardımcı olurken, B&O premium 
ses sistemi keyifli yolculukları 
beraberinde getiriyor. 238 PS güç 
üreten gelişmiş 2.0 litrelik EcoBlue 
dizel motor, Gelişmiş Akıllı 4x4 
Çekiş Sistemi ve yeni sekiz ileri 
otomatik şanzıman performans ile 
yüksek yakıt verimliliğini bir arada 
sunuyor. Yeni Ford Edge, Titani-
um donanım seviyesinde 585.850 
TL tavsiye edilen fiyatıyla satışa 
sunuldu.

Yeniden yorumlanan daha geniş ön 
ızgara, yeni tasarımı ile Dinamik LED 
Ön Farlar ile LED gündüz farları, yeni 
stop lambaları ve yeniden tasarlanan ön 
ve arka gövde ile daha güçlü ve dinamik 
bir görünümü beraberinde getiriyor. 20 
inç alaşım jantlar, krom tavan rayları, 
karartılmış arka camlar, arka rüzgarlık, 
panoramik cam tavan modern ve şık 
görünümü destekliyor. 
Kaliteli malzemelerle ve büyük özenle 
tasarlanan iç mekan yalın, ancak bir o 
kadar şık bir görünüm sunuyor. Döner 
vites konsolu ve geleneksel el freninin 
yerini alan elektrikli park freni yeniden 
yorumlanan vites konsolu bölgesinin 
daha ferah olmasını sağlarken, bu 
bölümün sağ tarafında iki adet bardaklık 
bulunuyor. Sürücü kol dayama bölm-
esinin altı, ön konsolun üstündeki kapa-
klı olmak üzere farklı noktalarda geniş 
kullanım çeşitliliği sağlayan saklama 
alanları kullanım ergonomisini destek-
liyor. Kişiselleştirilebilir dijital gösterge 
paneli, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuk-
lar, ısıtmalı arka koltuklar ve direksiyon 
açılabilir panoramik cam tavan, uyumlu 
akıllı telefonlar için kablosuz şarj ünitesi 
ve dijital ses işlemcili 12 adet yüksek per-
formanslı hoparlöre sahip 1.000 Watt’lık 
gelişmiş B&O ses sistemi keyifli yolcu-
lukları beraberinde getiriyor. Yeni Ford 
Edge, yolculukları daha konforlu ve daha 
güvenli hale getirmek ve olası çarpışma-
ları önlemek veya etkilerini azaltmak 
için tasarlanan; Dur&Kalk ve Şerit 
Hizalama özelliklerine sahip Adaptif Hız 
Kontrol Sistemi, İkincil Çarpışma Freni 
ve Acil Durum manevra Destek sistemi 
de dahil olmak üzere kamera ve sensör 
destekli  sürüş destek  teknolojileri ile 
yola çıkıyor. Yine kamera, sensor ve 
ultrasonik sensörlerle çalışan Dinamik 
LED Ön Far Sistemi, Yansıma Önleyici 
Uzun Far Asisitanı ile geliştirilip, Adaptif 
Hız Kontrol Sistemi, Şerit Takip Sistemi, 
Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi sürüş 
destek sistemleri sürüş güvenliğine katkı 
sağlıyor. Dikey ve paralel park özellikler-
ine sahip Gelişmiş Otomatik Park Sis-
temi paralel park çıkış yardımıyla park 
etmeyi ve manevraları kolaylaştırıyor.
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Yenilenen Ford Edge, Apple CarPlay uyumlu Ford 
SYNC 3 multimedya sistemi  sürücünün; sesli komut 
ve 8 inç renkli dokunmatik ekran üzerinden, sisteme 
bağlı akıllı telefonlarını, müzik sistemini ve navi-
gasyonu yönetmesine olanak tanırken uygun özelliğe 
sahip akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği sunu-
luyor.Yüksek verimlilik seviyesine sahip güçlü motor
Yeni Ford Edge 2.0 litre hacimli EcoBlue dizel motorla 
yollara çıkıyor. Yüksek basınçlı küçük turbo ünite-
si ve düşük basınçlı daha büyük  turbo ünitesi seri 
olarak çalışıyor. Küçük turbo ünitesi alt devirlerde 
yüksek çekiş gücü sunarken büyük turbo ünitesi üst 
devirlerde yüksek güç üretiyor. modern teknolojinin 

sağladığı tüm gelişmeleri bünyesinde barındıran 
motor 238 HP güç ve 500 Nm tork üretirken çok daha 
büyük hacimli bir motorun güç ve tork değerleriyle, 
çok daha küçük hacimli bir motorun yakıt tüketimi 
verimilliğini ve CO2 emisyon salınım değerlerini bir-
likte sunuyor. Sarsıntısız ve sessiz çalışan güç aktarma 
organları kararlı bir hızlanma sunarken konforlu ve 
akıcı bir sürüş vaat ediyor. Gücünü sekiz kademeli 
otomatik şanzıman ve akıllı 4x4 çekiş sistemi üzerin-
den yola aktaran motor start-stop teknolojisinin kat-
kısıyla 100 km’de sadece ortalama 7,2 litre yakıt tüketi-
yor ve 187 gr/km CO2 salınım değerine imza atıyor. 

Ford yakın zamanda Ford EcoSport, Edge, Galaxy, Kuga, mondeo 
ve S-mAX gibi farklı modellerinde kullanmak üzere lastiklerin 
yol yüzeyine tutunma seviyesini sürekli olarak ölçümleyen ve 20 
milisaniyeden (göz kırpma süresinden yirmi kat daha hızlı) daha kısa 
bir süre içerisinde ön ile arka aks arasında tork dağılımını ayarlayan 
akıllı 4x4 çekiş teknolojisini tanıtmıştı. Yeni Ford Edge’de kullanıma 
sunulan yapay zeka teknolojisine sahip akıllı 4x4 çekiş sistemi; kay-
gan sürüş koşullarında daha fazla güven verirken ekstra tutuş gerek-
meyen sürüş koşullarında yakıt tasarrufunu destekliyor. Yeni Ford 
Edge’de ilk kez tanıtılan yeni 4x4 çekiş sistemini devreden çıkarma 
teknolojisi, bir adım daha ileriye giderek  gelişmiş sensörden gelen 
bilgileri kullanarak lastiklerin zemine tutunma düzeyini denetliyor ve 
buna bağlı olarak yüzde 6,5 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor.

Sürüş koşulları uygun olduğu anlar-
da yakıt tüketimini düşürmek için 
önden çekiş modunda gücü aktaran 
yeni Ford Edge, sürüş koşulları daha 
zorlu olduğunda sorunsuz bir güç 
aktarımı için akıllı 4x4 çekiş sistem-
ine geçiş yapıyor. Akıll 4x4 çekiş 
sistemi devreden çıkartma teknolojisi 
lastiklerin dönüşünü ve kaymasını 
takip etmek için çekiş kontrol sistemi 
ve ABS fren sistemi gibi sistemlerden 
gelen veriler dışında ön cam sileceği 
ve dış ortam sıcaklığı bilgilerini 
kullanarak hava ve yol koşullarını 
belirliyor ve hatta römork çekme du-
rumlarında bunu da ayrıca denetli-
yor. Bulanık mantık (fuzzy logic) 
kullanan bir algoritma, önden çekişli 
sürüşün veya akıllı 4x4 çekiş sistem-
inin uygun olup olmadığını belirle-
mek için sadece 10 milisaniyede tüm 
verileri işliyor. 
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ASTON mARTIN’İN İLK ELEKTRİKLİ 
mODELİ‘RAPIDE E’ ÜRETİmE HAZIR

Dünyanın ilk sıfır emisyonlu spor otomobili Aston martin 
Rapide E’nin örtüsü açıldı. Tamamen elektrikli iki motora sahip 
olan Rapid E, dünya çapında155 adet üretilecek.  602 beygir güç 
üretebilen Rapide E, 0’dan 100 kilometre hıza 4 saniyede ulaşa-
biliyor. Aston martin Genel müdür Yardımcısı ve Baş Yaratıcı 
Sorumlusu marek Reichman Rapide E ile ilgili üretime hazır 
olduklarını söyledi.

Aston martin’in ilk elektrikli spor otomobili Rapide E üretime hazır hale geldi. Dünyanın ilk sıfır emisyonlu lüks 
otomobili olma özelliğine sahip olan Rapide E görücüye çıktı. ‘Williams Advanced Engineering’ şirketi işbirliği-
yle ortaya çıkan Rapide E’ye yalnızca 155 kişi sahip olabilecek. Tamamen elektrikli iki motor ile piyasaya gire-
cek olan model, 602 beygir güç üretme kapasitesine sahip olacak. 800V’luk ve 65 kW-saat kapasiteli motor, 250 
km/s’lik maksimum hız değerine ulaşabilecek. 0-100 kilometreye 4 saniyede çıkabilen Rapide E, tam şarj ile 322 
kilometre yol kat edebiliyor. 950 Nm tork üretebilen çift elektrikli motor, elektrikli bataryasının azalması duru-
munda bile tam kapasite gibi performans sağlayabiliyor. 

500 Km mENZİLİ BULUNUYOR

Elektrikli otomobil sektörüne iddialı bir giriş yapan İngiliz efsanesi Aston martin’in Rapide E modeli 
Galler’deki St Athan fabrikasında üretilecek. Bu fabrika, Aston martin’in dünya çapındaki en büyük ikinci 
tesisi olma özelliği taşıyor. Rapide E, 400V’luk ve 50 kW’lık bir şarj ile 1 saat içerisinde bataryalarını tama-
men doldurabiliyor. Eğer şarj işlemi 800V ve 100 kW-saat’lik bir istasyon ile yapılırsa da araç 500 km’lik 
menzil değerine 1 saat içerisinde kavuşuyor. merakla beklenen Rapide E’nin 2019 sonlarına doğru satışa 
çıkması planlanıyor. Rapide E’de motor ve aktarma organlarında yapılan üst düzey revizenin dışında gövde 
kısmında da bir takım değişiklikler yapıldı. Aeoredinamik jant ve lastikler sürüş dinamizmini arttırırken, 
otomobilde kullanılan hafif alaşımlar ve karbon kompozit malzemeler güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı 
tanıyor. Aston martin mühendislik ekibinin son projesi olan Rapide E’de bulunan gövde kanatlarının 
genişliği, motorun ve fren disklerinin en etkili şekilde soğutulmasını sağlıyor. 
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DÜNYADA BİR İLK OLUYOR

Aston martin CEO'su Dr. 
Andy Palmer Rapide E ile 
ilgili yaptığı açıklamada 
“Rapide E’nin tanıtılması 
Aston martin için çok büyük 
bir an. İlk elektrikli üretim 
otomobili olarak, gerçekten 
tarihi bir adım. Çevresel 
sorumluluk ve sürdürülebil-
irlik, hepimizin karşı karşıya 
kaldığı küresel bir sorun. Bir 
otomotiv mühendisi olarak, 
otomobil endüstrisinin uzun 
vadeli çözümler bulmaya 
ve zararlı emisyonları azalt-
maya öncülük etmesinden 
gurur duyuyorum. 

Aston martin’in CEO'su olarak, Rapide E’yi gerçeğe dönüştürmek için Williams Advanced Engineering’le 
ve diğer ilgili teknoloji ortaklarımızla çalışmaktan memnuniyet duyuyorum. İlk tamamen elektrikli üretim 
modelimiz olan Rapide E, bilgi birikimimizi hızlı bir şekilde takip edecek ve gelecekteki EV modellerin-
in karakter ve yüksek performanslı yeteneklerini sağlamamıza yardımcı olacak. Rapide E, aynı zamanda, 
Lagonda'yı dünyanın ilk sıfır emisyonlu lüks marka olarak yeniden piyasaya sürme yolunda kritik bir adım 
olarak hizmet edecektir” dedi.
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Subaru “En İyi Güvenlik 
Özellikleri Üreticisi” seçildi

“En Güvenli Otomobil markası” 
olma iddiasına sahip olan Subaru, 
İngiltere'nin bir numaralı otomobil 
sahipliği anketi olan 2019 Driver 
Power Survey’de (2019 Sürücü 
Gücü Anketi) “En İyi Güvenlik 
Özellikleri Üreticisi” seçildi.

Subaru, Auto Express dergisi 
tarafından düzenlenen İngiltere'nin 
bir numaralı otomobil sahipliği 
anketi olan 2019 Driver Power Sur-
vey’de “En İyi Güvenlik Özellikleri 
Üreticisi” (Best manufacturer for 
Safety Features) seçildi. 29 otomo-
bil üreticisinin yer aldığı ankette 
Subaru ilk sırayı elde etti.

Auto Express dergisi genel 
yayın yönetmeni Steve Fowl-
er konu hakkında şunları 
söyledi: “Subaru uzun zam-
andır sağlam, iyi tasarlanmış, 
Simetrik Sürekli Dört Çeker 
modellerin üreticisi olarak 
tanındı. Yakın bir zamanda 
Subaru, insan gözünden 
esinlenilerek tasarlanmış 
çift kamerası sayesinde 
son derece etkili güvenlik 
sağlayan Önleyici Güvenlik 
Sistemi EyeSight’ı model 
serisinin kalbine yerleştir-
di. Subaru kullanıcılarının 
markanın sunduğu güvenlik 
özelliklerinden duyduğu 
memnuniyeti aktarması Sub-
aru’nun bu yıl Driver Power 
anketinde en üst sırada yer 
almasında büyük rol oynadı."

Otomotiv endüstrisinde 
çarpışma testlerinin yapıl-
madığı 1960'ların başından bu 
yana otomobillerini çarpışma 
testlerine tabi tutan Subaru 
için güvenlik ön sırada geliyor. 
Tüm Subaru SUV modelleri, 
Impreza ve Levorg modelleri-
yle birlikte Euro NCAP’ten 5 
yıldız almayı başardı.

Subaru, ilk olarak yeni XV ve 
Impreza’da kullanılmaya başla-
nan yeni “Subaru Global Plat-
form” ile birlikte “Dünyanın 
En Güvenli Otomobil markası” 
olmayı hedefliyor. Yüksek 
güvenlik ve konfor sunan yeni 
platform, benzinli, hibrit ve 
elektrikli olmak üzere çeşitli 
motor seçeneklerini üzerinde 
uygulamaya imkân sağlıyor.
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mercedes-AmG 
GT 4-Kapılı 
Coupé Türkiye’de

Daha geniş yaşama alanı ve 
daha güçlü motoruyla yeni 
mercedes-AmG GT 4-Kapılı 
Coupé yeni boyutlarıyla 
benzersiz bir sürüş deneyimi 
sunarken, AmG ailesinin ürün 
gamını tamamlıyor. 

mercedes-AmG’nin en 
yeni modeli GT 4-Kapılı 
Coupé, 3 farklı motor 
seçeneği ve 315 km/s’ye 
ulaşan maksimum hızıy-
la yüksek performansı 4 
veya 5 kişilik iç mekân 
özelliklerinden ödün 
vermeden sunuyor. 

mercedes-AmG tarafından 
geliştirilen yeni 4-Kapılı 
Coupé, benzersiz tasarım, 
ileri seviye konfor ve kusur-
suz spor otomobil teknolo-
jisini son derece atletik dört 
kapılı fastback görünümüyle 
harmanlıyor ve bununla bir-
likte daha fazla alan ve daha 
kullanışlı bir yapı sunuyor. 

mercedes-AmG GT ail-
esinin gelişimini devam 
ettiren 4-Kapılı Coupé; 
AmG performansından 
ödün vermeden, günlük 
kullanıma uygun bir spor 
otomobil arayışı içerisinde 
olan kullanıcılara hitap 
ediyor. 

İlk bakışta AmG GT ailesinin 
bir üyesi olduğunu gözler 
önüne seren Yeni AmG GT 
4-Kapılı Coupé, tasarım 
mimarisi, gövde orantıları 
ve bünyesinde barındırdığı 
tasarım detaylarıyla “Duygusal 
Saflık” tasarım felsefesini takip 
ediyor.

Kaslı görünüme sahip motor kaputu ile 
ailenin en genç üyesi, başarılı AmG GT 
modellerinin tasarım felsefesini koruma-
ya devam ediyor. markanın yalın tasarım 
yaklaşımını devam ettiren bu model, 
görünümüyle dinamizm, güç ve perfor-
mans gibi kavramları çağrıştırıyor. AmG 
GT R modelinde olduğu gibi ön panjurun 
arkasına radyatörün önünde konum-
landırılan AIRPANEL sistemi, aracın 
aerodinamik verimliliğini arttırıyor. İnce 
mULTIBEAm LED farlar, AmG’ye özgü 
ön ızgara, köpek balığı burnu ve Jet-Wing 
(6 silindirli modelde A-Wing) gibi detay-
lar ailenin en genç üyesine karakteristik 
AmG GT görünümü kazandırıyor. 

Çerçevesiz yan camlar ve 
arkada konumlandırılan 
eğimli ön cam, Coupé’ye ait 
diğer özellikler olarak öne 
çıkıyor. Ayrıca dört kapı 
olmasına rağmen AmG 
GT modeline has siluet 
korunmaya devam ediyor. 
Güçlü omuz çizgisi kadar 
şişkin ve dışa doğru çıkıntılı 
arka çamurluklar güç ve 
performansa vurgu yapark-
en, arka tasarım ise AmG 
GT ailesinden izler taşıyor. 
Oldukça ince LED stop 
lambaları karakteristik bir 
görünüm sunarken, kade-
meli olarak açılan spoyler 
aktif aerodinamik yapıya 
vurgu yapıyor. 

8 silindirli modellerde 
üç yatay kanatçıklı hava 
girişine sahip ön tam-
pon, Jet-Wing, ihtişamlı 
bir arka difüzör ve 
trapez formlu çift egzoz 
çıkışı dikkat çekerken, 6 
silindirli versiyonda tek 
kanatçıklı hava girişine 
sahip ön tampon, yu-
varlak çift egzoz çıkışı 
ve daha sade tasarımlı 
bir difüzor kullanılıyor.

Dört kapılı AmG GT Coupé’nin dinamik ve şık görünümünü, boyutları 19 inç ile 21 inç arasında değişen 
jant alternatifleri tamamlıyor. AmG GT 53 versiyonu standart olarak önde 9,5 J x 19 jant ve 255/45 R 19 
lastikler, arkada 11,0 J x 19 jant ve 285/40 R 19 lastiklerle yollara çıkıyor. AmG GT 63 S 4mATIC+ ise 
önde 9,5 J x 20 jant ve 265/40 R 20 lastikler, arkada 11,0 J x 20 jant ve 295/35 R 20 lastiklerle donatılıyor. 
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Farklı AmG modellerinde 
kullanılan 4,0 litre hacimli V8 
biturbo motor yeni mercedes-
AmG GT 63 S 4mATIC+ 
modelinde 639 BG ve 2.500 
ile 4.500 d/d arasında 900 Nm 
tork üretiyor. Yüksek verimlilik 
seviyesine sahip ileri teknoloji 
ürünü motoru sayesinde yeni 
AmG GT 4-Kapılı Coupé’nin 
en üst güç versiyonu, 315 km/s 
maksimum hıza sahip ve 0’dan 
100 km/s hıza sadece 3,2 sani-
yede ulaşıyor.

modern teknolojiden yarar-
lanan gelişmiş motorda, daha 
kompakt bir yapı elde etmek 
ve gaz tepkilerini hızlandırmak 
için turbo beslemeler V moto-
run silindir sıralarının arasın-
da konumlandırılıyor. 

Piezo tipi enjektörlere sahip 
direkt enjeksiyon, tamamen 
alüminyumdan krank yatağı, 
supap zamanlaması, hava-su 
soğutmalı intercooler gibi 
teknolojilere kadar ECO start-
stop ve süzülme fonksiyonu 
ile silindir kapatma özelliği 
de yakıt verimliliğine katkı 
sağlıyor. Silindir kapatma 
özelliği, güç gereksiniminin 
düşük olduğu ortamlarda 
iki, üç, beş ve sekiz numaralı 
silindirleri kapatıyor ve böylece 
yakıt tüketimini önemli oranda 
azaltıyor. Sistem “Comfort” 
sürüş modu seçili olduğunda 
1.000 ile 3.250 d/d arasında 
etkin oluyor ve gösterge pan-
elindeki bildirim ile sürücüyü 
motorun o anki konumu hak-
kında bilgilendiriyor. 

İki farklı güç versiyonuna sahip 
V8 biturbo dışında yeni 4-Kapılı 
coupé, sıralı 6 silindirli motora 
sahip mercedes-AmG GT 53 
4mATIC+ olarak da sunuluy-
or. 435 BG (320 kW) üreten 
3,0 litre hacimli motoru 22 BG 
(16 kW) ve 250 Nm tork üreten 
elektromotorlu Boost fonksiyonu 
destekliyor. motor ile şanzımanın 
arasında konumlandırılan EQ 
Boost marş jeneratörü, marş 
motoru ile şarj dinamosunu tek 

bir elektromotorda bir araya 
getiriyor. EQ Boost ile destekle-
nen elektrikli kompresör (eZV) 
ve turbo besleme destekli yüksek 
performanslı motor AmG’ye özgü 
benzersiz performansı beraber-
inde getirirken, aynı zamanda 
düşük tüketim ve emisyon değer-
leriyle çevre dostu bir yapı ser-
giliyor. Dört kapılı AmG GT 53, 
0’dan 100 km/s hıza 4,5 saniyede 
ulaşıyor ve 285 km/s maksimum 
hıza erişebiliyor.

Yeni AmG GT 53’te 
kullanılan EQ Boost 
marş jeneratörü 48 Volt 
besleme sistemi için 
gerekli olan elektriği de 
üretiyor. Üretilen elek-
trik aynı zamanda ay-
dınlatma, kokpit, bilgi 
ve eğlence sistemi dahil 
elektrikli donanımları 
beslemek üzere bir DC/
DC dönüştürücü ile 12 
Volt’a dönüştürülüyor. 

Yeni 4-Kapılı AmG GT’nin 8 silindirli versiyonları için özel 
olarak optimize edilen AmG SPEEDSHIFT mCT 9G şan-
zımanın ıslak kavramalı oluşu bir yandan ağırlık avantajı 
sağlarken aynı zamanda tepkileri de iyileştiriyor. Optimize 
edilen yazılımın da katkısıyla son derece hızlı vites değiştiren 
şanzıman aynı zamanda birden fazla vites küçültme gerek-
tiren durumlarda da son derece hızlı çalışıyor ve özellikle 
otomatik ara gazı fonksiyonuyla benzersiz bir deneyim vaat 
ediyor. Ayrıca kusursuz bir hızlanma performansı için bir de 
RACE START fonksiyonu sunuluyor.
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Sıralı 6 silindirli versiyonda ise 
AmG SPEEDSHIFT TCT 9G şan-
zıman devreye giriyor. Özel olar-
ak ayarlanan tork dönüştürücü, 
bu motorun gereksinimlerini 
mükemmel bir şekilde karşılıyor. 

Tüm AmG GT 4-Kapılı Coupé 
modelleri standart olarak dört tek-
erlekten çekiş sistemi AmG Perfor-
mance 4mATIC+ ile donatılıyor. 
Elektromekanik kavrama her 
daim etkin olan arka aksı değişken 
oranlarda ön aks ile bağlıyor. Tork 
dağılımı ise sürüş koşulları veya 
sürücünün isteğine bağlı olarak 
ayarlanıyor. Sadece yol tutuş ve vi-
raj performansını arttırmakla kal-
mayan akıllı dört tekerlekten çekiş 
sistemi, gücün kayıpsız bir şekilde 
yola aktarılmasını sağlayarak aynı 
zamanda hızlanma performansına 
da katkı sağlıyor. 

Kaliteli malzemelerle donatılan ve büyük bir 
özenle tasarlanan iç mekân, sportiflik ile lüksü 
harmanlayan mimarisiyle dört kapılı AmG 
GT’nin karakterini yansıtıyor. Konsol kapılarla 
bütünleşen tasarımıyla sürücü ve beraberindeki 
yolcuyu sararken türbin görünümlü aydın-
latmalı yuvarlak havalandırma ızgaraları iç 
mekandaki sportiflik vurgusunu güçlendiriyor. 
AmG GT modellerine özgü “V” formlu vites 
konsolu, tasarımıyla sadece görsel bir şölen 
olmakla kalmıyor fonksiyonellik noktasında da 
önemli bir avantaj sunuyor. Sürücü vites kon-
soluna entegre edilen dokunmatik düğmelerle 
şanzıman, süspansiyon, ESP®, egzoz, start-stop 
ve arka spoyler de dahil araç ve sürüş fonksiyon-
larını ayarlayabiliyor. 8 silindirli versiyonunda 
standart ve sıralı; 6 silindirli versiyonda isteğe 
bağlı olarak sunulan yüksek çözünürlüklü 
iki adet 12,3 inçlik ekrandan oluşan Wides-
creen-Cockpit: “Klasik”, “Spor” ve tamamen yeni 
“Süper Spor” olmak üzere üç farklı görsel sunum 
seçeneği sunuyor. Sürücü direksiyonun sol 
tarafındaki Touch Control üzerinden hız, devir, 
navigasyon, sürüş destek sistemleri ve hatta 
G-Force da dahil, istediği bilgileri görüntülemek 
üzere göstergeleri kişiselleştirilebiliyor. merke-
zi ekran; navigasyon, radyo, medya, telefon ve 
hatta araç bilgileri olmak üzere farklı içerikleri 
bir araya toplayabiliyor. 

Koltukları arkasında 395 litre 
ve bagaj zeminin altında ilave 
60 litre olmak üzere geniş bir 
bagaj sunulurken arka koltuk-
ların katlanmasıyla bu alan 1.324 
litreye kadar büyüyebiliyor. Bagaj 
kapağını el değmeden açma 
imkânı sunan HAND-FREE 
ACCESS, geniş yükleme ağzı 
ile birlikte kullanım kolaylığını 
destekliyor.
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Eşsiz dış tasarımları sayesinde 
Speedster çeşitleri her zaman en 
çarpıcı ve en çok rağbet gören 
911 modelleri arasında yer aldı. 
Aynısı, 50 milimetrelik alt ön 
cam, saf dönüştürülebilir üst 
kısım ve arka kapaktaki flamalar 
ile birlikte 991 serisine dayanan 
üstü açık iki koltuk için de geçer-
lidir. Son derece güçlü ve atletik 
görünümü olan 2018'den beri 
911 Speedster konsept aracına 
dayanan bu kas spor otomobilini 
veriyorlar.

Konsept aracı zaten tanımlayan 
çok sayıda tasarım öğesi şimdi 
seri üretim modelinde aynı veya 
benzer tasarımda bulunabilir. Bir 
vurgu, estetik şekilli arka kapa-
ktır. Porsche'nin karbon fiber 
takviyeli plastikten yapılmış tek 
parçadan oluşan bir sokak mode-
linde kullanması en büyük ve en 
karmaşık bileşendir. Tüm eklenti 
parçaları dahil, sadece on kilogram 
ağırlığında. Çift kabarcıklı flamalar, 

1988'den beri 911 Speedster'dan 
beri bu spor otomobil tipinin en 
önemli özellikleridir. Baş destekler-
ini arkaya doğru görsel olarak 
uzatır ve aerodinamiği optimize 
ederler. İkili kabarcıklardaki iki 
özel döşeme elemanı, iki koltuklu-
da bulunan ve 911 Carrera Cabrio-
let'te olduğu gibi standart donanım 
olarak bulunan devrilme koruma 
sistemine ihtiyaç duyulması duru-
munda yer açar.

Yeni 911 Speedster 911 Speedster, konsept araç olarak sunulduğun-
da zaten bir sansasyon yarattı. Şimdi Porsche 
üstü açık iki oturağı üretime sokuyor. 911 
Speedster, saf ve sürücü odaklı bir zevkli aracın 
aspirasyonunu günlük kullanıma uygun motor 

sporları teknolojisiyle birleştiriyor. 911 R (2016) ve 911 
GT3, geliştirme için bir temel oluşturdu. Yüksek dev-
irli 375 kW (510 PS) dört litrelik doğal emişli boksör 
motoru, kokpitte duygusal bir ses deneyimi sunar. Altı 
vitesli GT şanzıman manuel olarak değiştirilir. Görsel 
olarak, yeni Speedster 356 “Hayır. Tüm Porsche spor 
arabalarının önderi olan kendi tarihine bir köprü kuruy-

or. 1948'den itibaren 1 ”Roadster. Yeni 911 Speedster'ın 
sınırlı sayıda olması da bu aracı hatırlatıyor. Tam olarak 
1948 ünite 2019'un ortasından Zuffenhausen, Alman-
ya'daki Porsche ebeveyn tesisinde üretilecek. Konsept 
aracı olarak 911 Speedster, 2018’de Zuffenhausen’deki 
“70 Yıllık Porsche Spor Arabaları” yıldönümü tören-
inde dünya galasını kutladı. Diğer halka açık gösteriler 
Goodwood Festival’de, Laguna Seca, California’daki 
Rennsport Reunion VI ve Ekim ayında Paris Otomobil 
Fuarı’nda yapıldı. Konsept aracını karakterize eden çok 
sayıda Speedster elemanı şimdi seri üretim modelinde 
aynı veya benzer tasarımda bulunabilir.

1988'den itibaren 911 Speedster'dan bu yana bu spor araba tipinin en 
önemli özelliğidir. Porsche’nin Porsche’nin en çok kullandığı en büyük 
ve en karmaşık bileşendir. Tek parça karbon fiber takviyeli plastikten 
oluşan yol modeli. İkili baloncuklardaki iki trim elemanı, iki koltuklu-
da olduğu gibi 911 Carrera Cabriolet'te olduğu gibi standart bir özellik 
olarak dahil edildiğinde devrilmeye karşı koruma sistemine yer açar.

Hafif tasarım aynı zamanda Speedster'ın 
diğer vücut bileşenlerini de belirler. Kar-
bon fiber kompozit kaput 911 GT3'ten 
iki kilogram daha hafifken, karbon fiber 
kompozit kanatlar 911 R'den kaynaklanır. 
Ön önlük GT3'ten ödünç alınmıştır, ancak 
ön spoiler dudağı tamamen yeni bir geliş-

medir. Konsept araçta kullanılan Talbot 
aynaları yerine, yeni Speedster'ın prodük-
siyon versiyonunda elektrikli ayarlanabilir 
ve ısıtmalı Sport Design dış aynalar bu-
lunuyor. Genişleyen, aerodinamik olarak 
ayarlanmış arka spoyler ve arka önlük 911 
GT3 Touring for Speedster'dan alınmıştır.
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İç kısım, karbon fiber kom-
pozit tam kova koltukların yan 
destekleri ve baş destekleri için 
siyah deri unsurlar, kapı döşeme-
lerindeki kolçaklar ve kısaltılmış 
vites kolu ile karakterize edilir. 
Koltukların orta panelleri delikli 
deri ile kaplanmıştır, siyah kapak-
lı ve istif ağları bulunan hafif kapı 
panelleri toplam ağırlığı azaltır. 
Porsche ayrıca isteğe bağlı olarak 
Heritage Design paketli yeni 911 
Speedster’ı sunuyor. Almanya’da 
fiyat: 21.634.20 Euro KDV. Style 
Porsche tarafından yaratılmış ve 
Porsche Exclusive manufaktur 
tarafından hayata geçirilmiş olan 
bu donanım versiyonu, 1950 ve 
1960’lardaki klasik unsurları 
yeniden yorumluyor. Bu, siyah ve 
konyaktaki altın rengi ile iç renk 
şemasını içerir. Ön paneldeki ön 
ve arka kanatlar için özel beyaz 
“spears” boyaları GT Silver me-
tallic’deki temel araç boyasına uy-
gulanır. Kapılar ve ön kapak için 
tarihi görünümlü motor sporları 
çıkartmaları paketi tamamlıyor. 
Sahipler, fotoğraflarda göster-
ildiği gibi kendi maksimum iki 
basamaklı başlangıç   numaralarını 
seçebilirler. Porsche tepeleri ve 
altın renkli logolar, 50’li ve 60’lı 
yıllarda kullanılan tasarımlara 
karşılık gelir.

Yeni Speedster'ın kalbi 911 
GT3'ten alınmıştır. Dört litrelik 
deplasmana sahip doğal olarak 
soğutulmuş altı silindirli boksör 
motoru, saf bir GT motorudur. 
375 kW (510 PS) tepe gücüne 
8.400 dev / dak'da, maksimum 
motor devri 9.000 dev / dak'da 
ulaşır. motor 6.250 dev / dak'de 
maksimum 470 newton metre 
tork sunar. Yeni 911 Speedster 
4.0 saniyede sıfıra 100 km / s hıza 
ulaşıyor ve 310 km / s azami hıza 
ulaşıyor.
Önceki 911 GT3 ile 
karşılaştırıldığında, Speedster'da-
ki motor iki benzinli partikül 
filtresi (GPF) ile donatılmıştır 
ve Euro 6d TEmP EVAP-ISC 
(EU6 DG) emisyon standardına 
uygundur. Bununla birlikte, dört 

valf motoru hala on PS daha fazla 
yönetmektedir. Bunun nedeni, 
optimize edilmiş püskürtme 
düzenine sahip yüksek basınçlı 
yakıt enjektörleri ve gaz kelebeği 
komutlarına daha fazla kendil-
iğinden yanıt vermeyi sağlayan, 
ayrı ayrı gaz kelebeği valfleri 
bulunan değiştirilmiş bir emme 
sistemi gibi detaylardaki gelişme-
lerdir. Yeni geliştirilen hafif pasl-
anmaz çelik spor egzoz sistemi, 
iki partikül filtresi de dahil olmak 
üzere 10 kilogram daha az.

Befitting its status as a driver’s car, 
Porsche only offers the 911 with 
a manual six-speed sports trans-
mission. It features an "auto-blip" 
function which precisely and 
independently compensates dif-
ferences in engine speed between 
the gears when downshifting 
through automatic throttle blips. 
Auto-blip can be activated at any 
time, in other words also inde-
pendently from the chosen PASm 
(Porsche Active Suspension 
management) variable damping 
system setting. A mechanical rear 
differential lock with asymmetric 
locking action rounds off sporty 
power transmission.

Yeni Speedster'ın ardındaki GT 
felsefesi de şasisine yansıdı. Spor-
tif arka aks direksiyon sistemi 
ve dinamik motor montajları ile 
şasi, 911 GT3 ve 911 R teknolo-
jisine dayanmaktadır. Porsche 
Torque Vectoring (PTV), Porsche 
Stability management (PSm) ve 
spor ayarlı PASm gibi kontrol 
sistemleri ve 25 milimetrelik alt 
gövde yeni gereksinimlere tam 
olarak uyarlanmıştır. Üstü açık 
iki koltuklu, merkezi kilitlere 
sahip 20 inç dövme Speedster 
alaşım jantlarla çalışır. Standart 
donanım, içten havalandırmalı 
ve delikli seramik kompozit fren 
disklerine sahip PCCB frenleri 
(Porsche Seramik Kompozit Fren) 
içerir.
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Hafif tasarım aynı zamanda Speedster'ın diğer 
vücut bileşenlerini de belirler. 911 GT3'ten iki 
kilogramdan daha hafif olan karbon fiber kom-
pozit ön kapak ve 911 R'den kaynaklanan karbon 
fiber kompozit kanatlar 911 R'den kaynaklanıyor. 
Özel hafif poliüretandan yapılmış, büyük soğutma 
havası kanatları olan ön apron 911'den alın-
mıştır GT3, siyah spoiler dudak tamamen yeni 
bir gelişme olsa da, 911 Speedster'ın olağanüstü 
sportif bir araç olduğu izlenimini bir kez daha 

pekiştiriyor. Konsept araçta kullanılan Talbot 
aynaları yerine, Speedster'ın üretim versiyonu el-
ektrikle ayarlanabilen ve ısıtmalı Sport Design dış 
aynalara sahiptir. Genişleyen, aerodinamik olarak 
ayarlanmış arka spoyler, 911 GT3 Touring'den 
iki koltukluya taşındı. Hafif arka önlük, titanyum 
renkli ızgaraları olan ek havalandırma açıklıkları 
ile süslenmiştir; iki merkezi egzoz borusu siyah 
paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

Araç, siyah deri elemanlı koyu 
renkli bir iç mekana sahip ve 
istek üzerine, karbon fiber 
kompozit tam kova koltukların 
yan destekleri ve baş destekleri 
için kırmızı dekoratif dikişler, 
kapı döşemelerindeki kolçaklar 
ve kısaltılmış vites kolu. Koltuk-
ların orta panelleri delikli deri ile 
kaplanmıştır, hafif kapı panelleri 
siyah kapı çekme ve istifleme 
ağlarına sahiptir. 360 milimetre 
spor direksiyon simidinin saat 12 
pozisyonunda bir işareti var.

“Speedster” logoları baş desteklerini 
ve görünür karbon kapı eşiklerin-
in yanı sıra merkezi devir sayacını 
süslüyor. Diğer enstrümanlar gibi 
beyaz iğneli siyah kadranların yanı 
sıra yeşil rakamlar ve ölçekler vardır 
- ünlü atası Porsche 356 Speedster'ı 
hatırlatan özellikleri. Ön koltukların 
arkasındaki haç yapısındaki bir rozet 
911 Speedster'ın seri numarasını 
gösterir ve sadece 1.948 ünite ile 
sınırlıdır.

Saf 911 Speedster, standart olarak orta 
konsolda bir eşya gözüne sahiptir. 
Ekstra bir ücret ödemeden, üstü açık 
iki koltuklu isteğe bağlı çevrimiçi nav-
igasyon, ses kontrolü ve akıllı telefon 
bağlantısı, Connect Plus modülü, 
Porsche Track Precision uygulaması 
ve 150 watt'lık Ses Paketi Plus'ı içeren 
Porsche İletişim Yönetimi ile birlikte 
sunulmaktadır. Sekiz hoparlör, entegre 
amplifikatör ve dijital sinyal işleme.
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Tüm eklenti parçaları dahil, sadece on 
kilogram ağırlığında. Çift kabarcıklı 
flamalar, 1988'den beri 911 Speed-
ster'dan beri bu spor otomobil tipinin 
en önemli özellikleridir. Baş destekler-
ini arkaya doğru görsel olarak uzatır 
ve aerodinamiği optimize ederler. İkili 
kabarcıklardaki iki özel döşeme ele-
manı, iki koltukluda bulunan ve 911 
Carrera Cabriolet'te olduğu gibi stan-
dart donanım olarak bulunan devrilme 
koruma sistemine ihtiyaç duyulması 
durumunda yer açar.

Ağırlıktan tasarruf sağlayan 
bir çatı yapısı, konsept aracın 
temel tonik örtüsünün yerine 
geçiyor. Saf tasarımına rağmen, 
dönüştürülebilir üst kumaş 
günlük kullanım için uygundur. 
Alçaltılmış kaporta üst panelleri 
ve daha küçük yan camları olan 
kısaltılmış pencere çerçeveleriyle 
birlikte 911 Speedster'a karakter-
istik atletik profilini verir. Heye-
can verici derecede düşük uçuş 
hattı, 1954'ten beri Porsche 356 
Speedster gibi tarihi tasarımları 
çoktan karakterize ediyordu.

911 Speedster Concept 
modelinin sahip olduğu 
özellikler arasında daha 
kısa çerçeve uzunluğuna 
sahip ve daha eğimli bir 
ön cam ve buna paralel 
olarak küçültülmüş 
yan camlar yer alıyor. 
Otomobil sahip olduğu 
alçak flyline ile ata-
larından olan Porsche 
356 1500 Speedster 
gibi modellerde görm-
eye alışık olduğumuz 
o toplu görünüme 
bürünüyor. 1988 model 
911 Speedster’dan bu 
yana gelenekselleşmiş 
bir tasarım çizgisi olan 
“çift bombe” tasarımına 
sahip ve karbon fiberden 
yapılmış olan özel arka 
kapak, devrilme koruma 
yapısını kaplıyor ve ön 
koltukların arkasında 
birleşiyor.

 ‘Bombelerin’ arasında yer alan kontrast siyah renkteki hava kanatçıkları otomobile 
aerodinamik bir dokunuş katarken şeffaf Plexiglas rüzgâr önleyiciye işlenmiş olan 
‘Porsche 70 yaşında’ logosu ise markanın geçmişini ön plana çıkarıyor.
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LOTUS EVORA 410

410 Beygir 3,5 litre V6
24 valf Supercharger

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

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

Test Sürüşü ve Fotoğraf: Umut Özgür Sunay

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

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

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

Test sürüşünü yapmış olduğum Lotus Evora410 modelinin otomatik şanzıman versiyonu olduğu için aracımız 
manuel vites şanzımana sahip versiyonundan tam 11kg. daha ağır. Lotus mühendisleri, daha çok hafifliğe ve 
safkan superspor otomobiller üretmeye odaklanmış olarak çalıştıklarından dolayı, Evora410 modelinde sağlanmış 
olan kısmı superspor otomobil konforunu çeşitli yerlerde uygulamış oldukları özellikle dış tasarımda ki, karbon fib-
er komple tavan, karbon fiber komple motor kaputu ve ön kaputun bir kısmında karbon fiber kullanıldığını görme-
kteyiz. İçeride ise öncelikle dikkatimizi çeken race yarış koltuklarının da komple karbo fiber olduğu. Sırt bölümü 
sabit ve arkaya doğru yatırma şansımız olmadığı için sürüş esnasında belimiz boşlukta kalabiliyor. Bu denli hızlı 
ve ivmelenmesi çok kısa sürede 100km ‘yi bulan bir superspor araçta herşey çok iyi ama koltuklarından dolayı 
belimizin rahatsızlanması söz konusu olabilir. Özellikle ani ve hızlı kullanımlar esnasında bir destek şart. 

TEST
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Elbette bu araba karbon koltuklarından ibaret değil ve anlatacak çok 
şeye sahip. Özellikle beğenimi bu kadar kazanmış iken. Burada test 
yazım ile anlatımın bu sayfalara yetmeyeceği de bir gerçek. Sol tarafta 
görmüş olduğunuz otomatik vites seçeneği kullanım panelimiz yer alıyor. 
Hemen üst tarafında ise klima bölümü bulunmakta. Lotus Evora410 
modelinde iç tasarımda komple olarak Alcantra döşeme kullanılmış ve 
çok iyi durmasının yanısıra oldukçada kullanışlı. Normal mod, Sport 
modu ve Race modu olmak üzere 3 farklı sürüş seçeneklerimiz tüm Lo-
tus modellerinde görmeye alışık olduğumuz şekilde yer almakta. Özellikle 
normal mod kullanımında Lotus Evora410 modelinin motor sesi oldukça 
düşük kalmakta. Tabi gaza basıp ani şoklanma yapmadığınız sürece. 

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

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

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

TEST
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Ege Rallisi’nde 
Castrol Ford Team 
Türkiye zirveyi 
bırakmadı!
Castrol Ford Team Türkiye, 
Ege Rallisi ile iddiasını daha ilk 
yarışta ortaya koydu. Castrol 
Ford Team Türkiye’nin şampi-
yon pilotu Murat Bostancı, 
2019 sezonunun ilk yarışı Ege 
Rallisi’ni genel klasman birincisi 
olarak tamamladı

2019 ralli sezonuna markalar, 
pilotlar & co-pilotlar, genç pilot-
lar, 2 çeker ve Türkiye Historic 
Ralli şampiyonluğu parolası ile 
başlayan Castrol Ford Team 
Türkiye, Ege Rallisi ile iddiasını 
daha ilk yarışta ortaya koydu. 

Castrol Ford Team Türki-
ye’nin şampiyon pilotu Murat 
Bostancı, sezonun ilk yarışı Ege 
Rallisi’ni genel klasman birin-
ciliği ile tamamladı ve sezonun 
geri kalanı için rakiplerine göz 
dağı verdi.

2019 sezonu ile birlikte 4 
çeker Fiesta R5 ile yarışmaya 
başlayan Buğra Banaz – Burak 
Erdener ikilisi ise genel klasman 
dördüncüsü olarak, sezonun 
geri kalanı için şampiyonanın 
en büyük adayları olduklarını 
gösterdiler.

Fiesta Rally Cup 2019’da 
heyecan doruktaydı
Türkiye Ralli Şampiyonası takvi-
mi ile birlikte yapılan ve 2 çeker 
araçların yarıştığı Fiesta Rally 
Cup organizasyonunda, sırala-
ma son etapta belli oldu. 

Yarış boyunca istikrarlı bir 
performans sergileyen Kaan 
Karamanoğlu – Nehir Yılmaz 
ikilisi Fiesta Rally Cup “Genel 
Klasman” ve “Sınıf R2T” birinci-
liklerini elde etti. 

Fiesta Rally Cup “Genel Klas-
man” ve “Sınıf R2T” ikincilikler-
ini ilk gün yaşadığı talihsizliğe 
rağmen pazar günü gösterdiği 
yüksek performans ile Ümit Can 
Özdemir-Batuhan Memişyazıcı 
ikilisi elde ederken üçüncülüğü 
ise Üstün Üstünkaya-Gürkal 
Menderes ikilisi elde ettiler.

Fiesta Rally Cup “Sınıf R2” 
birinciliğini Uğur Çelikyay-Yusuf 
Çelik kazanırken, “Sınıf ST”de 
ise birinciliği Özcan Söke-
Barkın Şahin elde etti.

Yine Castrol Ford Team Türkiye 
çatısı altında Ford Escort MK2 
ile Türkiye Historic Ralli Şampi-
yonası’nda mücadele eden 
Kemal Gamgam – Orkun Demir 
ikilisi de kendi kategorisinde 
ralliyi ikinci sırada tamamladı.

Sezonun ilk yarışı olan Ege Rallisi’nde 
“Drive to the Future“ logolu 1.0L 
EcoBoost motora sahip 2 çeker Fiesta 
R2T aracı ile Genç Pilotlar Şampi-
yonası’nda mücadele eden Emre 
Hasbay – Emir Şahin ikilisi son etaba 
kadar önde girdikleri rallide, şansız bir 
şekilde son etapta yarış dışı kaldılar.

Serdar Bostancı:  
“2019 sezonunun açılış rallisinde 
hedeflerimize ulaştık”Castrol 
Ford Team Türkiye Takım Di-
rektörü Serdar Bostancı, Ege 
Rallisi ile ilgili şu değerlendir-
mede bulundu: “Sezonun ilk 
yarışları yarış sezonuna verilen 
ara yanında sezonun geri kal-
anına yönelik önemli ipuçları 
taşıdığından pilot & co-pilotlar 
için her zaman stresli olmuş-
tur. 10 araçla katıldığımız Ege 
Rallisi’nde Emre Hasbay’ın son 
etapta yaşadığı talihsizlik dışında 
tüm araçlarımızın “finish”i görm-
esi bizim çok anlamlı.  
    

Bunun yanında, daha önceden 
Avrupa Kupası’nda & Türkiye 
Ralli Şampiyonası’nda Pilot-
lar Şampiyonluğu kazanmış 
şampiyon pilotumuz Murat 
Bostancı’nın askere gitmeden 1 
gün önce aldığı birincilik ile se-
zona moralli başlaması, bu sene 
R5 ile yarışmaya başlayan Buğra 
Banaz-Burak Erdener ikilisinin 
umut veren performansları bizleri 
çok mutlu etti. Sezonu güzel 
açtık, inşallah güzel kapatacağız. 
Başta sponsorlarımız olmak 
üzere destek veren herkese çok 
teşekkürler.”



Au
to

m
ob

ile
 M

ag
az

in
e 

- 
M

AY
IS

 2
01

9

Automobile Magazine - MAYIS 201952

53automobilemagazine.com.trMotorSport

2019 Türkiye Ralli Şampi-
yonası'nın açılış yarışı Obel 
Cıvata 29. Ege Rallisi, Ege 
Otomobil Sporları Kulübü 
tarafından İzmir Seferihis-
ar'da gerçekleştirildi. 13-14 
Nisan tarihlerinde 60 oto-
mobil ve 120 sporcunun 
katılımıyla düzenlenen or-
ganizasyon 107,25 kilometr-
esi özel etap olmak üzere 
toplam 258,78 kilometre 
uzunluğundaki parkurda 
koşuldu.

13 Nisan Cumartesi günü 
Euphoria Aegean Resort 
Hotel'de Seferihisar Beledi-
ye Başkanı İsmail Yetişkin, 
İzmir Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Nüammer Uslu ve 
TOSFED Başkan Yardımcısı 
Ömer Tolon'un katılımıyla 
gerçekleştirilen start sere-
monisinin ardından iki gün 
boyunca hem rakiplerine, 
hem de zorlu etaplara karşı 
mücadele veren ekipler 
arasında büyük çekişme 
yaşandı. 

3 yıl aradan sonra yeniden 
Türkiye Ralli Şampiyonası'na 
dönen Castrol Ford Team 
Türkiye takımından Murat 
Bostancı-Onur Vatansev-
er Ford Fiesta R5 ile ikinci 
özel etapta ele geçirdikleri 
liderliği yarışın sonuna kadar 
korumayı başararak Obel 

Cıvata 29. Ege Rallisi'ni 
kazanan ekip oldular. BC 
Vision Motorsport adına 
Skoda Fabia R5 ile yarışan 
son 2 yılın Türkiye Şampi-
yonu Burak Çukurova-Vedat 
Bostancı ekibi, 12.5 saniye 
farkla ikinciliğe ulaşırken, 
power stage (avantaj etabı) 
kazanan taraf olarak ekstra 
5 puanı hanesine yazdırmayı 
başardı. BC Vision Motor-
sport adına Skoda Fabia 
R5 ile yarışan bir diğer ekip 
Deniz Fahri-Bahadır Gücen-
mez ise üçüncülüğü elde 
eden ekip olarak podyu-
mu tamamladı. Zorlu ralli 
sonunda markalar birincisi 
Castrol Ford Team Türkiye 
olurken, takımlar birinciliğini 
de BC Vision Motorsport 
elde etti. İki Çeker klasmanı 
ve Sınıf 3’te Fiat Motor-
sporlari takımından Fiat 
Egea ile Fatih Kara-Bilge 
Ayan birinciliğe uzanırk-
en, Sınıf 4’te Castrol Ford 
Team Türkiye takımından 
Ford Fiesta R2T ile Kağan 
Karamanoğlu-Nehir Yılmaz, 
Sınıf N’de GP Garage My 
Team takımından Mitsubi-
shi Lancer EVO IX ile Erkan 
Güral-Burak Koçoğlu ve 
Sınıf 5’te de Ford Fiesta R1 
ile ferdi yarışan Ali Hakan 
Kerci-Soner Çevik ekipleri 
birincilikleri paylaştılar.

Genç Pilotlar klasmanında, 
pistlerden rallilere trans-
fer olan Ali Türkkan ilk ralli 
deneyiminde Fiat Egea ile 
birinciliği kazanırken, Cas-
trol Ford Team Türkiye’den 
Üstün Üstünkaya ikinciliği ve 
Egea Gençler Kupası’ndan 
Buğra Can Kılıç üçüncülüğü 
elde etti. Genç Co-Pilot-
lar klasmanında ise Egea 
Gençler Kupası’nda mü-
cadele eden Ali Emre Yılmaz 
birinci, Efe Eryalaz da ikinci 
olarak sezona başlamış 
oldular.
Aynı zamanda Türkiye His-
toric Ralli Şampiyonası’na 
da puan veren rallide, 35 
yaş üzeri klasik ralli otomo-
billerinin mücadelesi 6 kez 
Türkiye Historic Ralli Şampi-
yonu Engin Kap-Özden 
Yılmaz ekibinin birinciliği ile 
son erdi. 1976 model Ford 
Escort MK1 ile mücadele 
eden Parkur Racing ekibini, 

benzer bir otomobille Cas-
trol Ford Team Türkiye adına 
yarışan Kemal Gamgam-
Orkun Demir izlerken, İzmirli 
Uygar Birgili-Afşin Baydar 
ekibi de BMW 316 ile 
üçüncülüğü ve Kategori 1 
birinciliğini kazandı.
Zafer Vatansever Ralli Ku-
pası klasmanında ise genel 
klasman ve Kategori 2 bir-
inciliğini Citroen C2 ile İlhan 
Mutluay-Cumhur Önder, 
genel klasman ikinciliği ve 
Kategori 4 birinciliğini Fiat 
Palio ile Murat Güray-Bo-
ra Yakın, genel klasman 
üçüncülüğü ve Kategori 3 
birinciliğini Ford Fiesta ST ile 
Castrol Ford Team Türkiye 
adına Özcan Söke-Barkın 
Şahin ve Kategori 1 birin-
ciliğini de Fiat Palio ile Kemal 
Çetinkaya-Onurcan Şirin 
elde ettiler.
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Borusan Otomotiv Motorsport 
Avrupa’daki İlk Yarışından Puanla Döndü
Avrupa’nın önemli şampiyonal-
arından GT4 European Series’de 
ülkemizi temsil eden Borusan Oto-
motiv Motorsport (BOM), sezonun 
ilk yarışı olan Monza’yı değerli puan-
larla tamamladı.

Borusan Otomotiv Motorsport 
(BOM), milli sporcuları Levent 
Kocabıyık, Fatih Ayhan ve İbrahim 
Okyay ile yeni sezonda Türkiye’yi 
Avrupa’da temsil ettikleri ilk yarış 
olan Monza’yı puanla tamamladı. 
İtalya’nın efsanevi Monza Pisti’nde 
gerçekleşen GT4 European Se-
ries’in ilk ayağında 11 farklı markaya 
ait 37 otomobil ve 23 takımın 
katılımıyla gerçekleştirilen yarışta 
BOM takımını temsilen Fatih Ayhan 
ve İbrahim Okyay direksiyon başına 
geçti. 

İlk ayakta BOM takımını temsil 
edecek olan Fatih Ayhan ve İbra-
him Okyay’ın yanında, yarıştan 
önceki günlerde gerçekleştirilen 
test seanslarında, şampiyonanın 
diğer yarışlarında piste çıkacak olan 
takım arkadaşları Levent Kocabıyık 
da yer aldı. Arka arkaya yapılan 
test seanslarında otomobilin farklı 
ayarlarını deneyen pilotlar, teknik 
ekibin ve yarış mühendisinin desteği 
ile önemli hazırlıklar yaptı.

Hafta sonuna imzasını atan yağ-
murlu hava koşullarında sıralama 
turlarında istenilen dereceyi elde 
edemeyen takım,  sıkı bir çalışma 
ile ilk yarışta 22 rakibini geçmeyi 
başardı ve yarışı kendi grubunda 
5’inci olarak başarılı bir sonuçla 
tamamladı. İkinci yarışta sarı bayrak 
uygulamasında hata yapan rakibi 
ile temas yaşayan ve pite gelerek 
sağ ön lastiğini değiştirmek zorunda 
kalan otomobilimiz zaman kaybına 
rağmen 10. olarak yarışı tamamladı. 
Toplam 11 puan ile şampiyonada 
8. sıraya oturan ekip, 4-5 Mayıs 
tarihlerinde İngiltere’nin Brands 
Hatch Pisti’nde gerçekleşecek olan 
ikinci ayak yarışları için hazırlıklara 
başladı.

Borusan Otomotiv ana sponsor-
luğunda yarışmakta olan takımın 
diğer sponsorları Borusan Lojistik, 
Shell, Securitas ve Glasurit’tir.
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Ayhancan 
Güven Yeni 
Sezona Hazır

2018 sezonunda Porsche Carrera 
Cup France ve GT3 Cup Challenge 
Benelux serilerinde şampiyonluğu-
na ulaşmayı başaran 21 yaşındaki 
milli sporcumuz Ayhancan Güven, 
kariyerindeki bir sonraki adım için 
hazır... Son 2 sezonda gösterdiği 
etkileyici performansın ardından 
birçok takım ve otoritelerin dikkatini 
çeken temsilcimiz, bu sezon T.C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor 
Toto ve TOSFED desteğinde Por-
sche Mobil 1 Supercup ve Porsche 
Carrera Cup France serilerinde Tür-
kiye logoları yer alan Porsche 911 
GT3 ile mücadele edecek. 

Salih Yoluç ile 2018 yılında ilk kez 
düzenlenen FIA GT Uluslar Ku-
pası’nı kazanarak Türk motorspor-
ları tarihindeki bu büyük başarıya 
imza atan genç sporcumuz, 16 
Nisan günü sezon öncesi Supercup 
resmi testi için Catalunya’da yer 
alan Circuit de Barcelona pistine 
çıktı. Yeni takımı, yeni otomobili ve 
bu sezon yarışacağı rakipleriyle ilk 
buluşmasında, ilk test seansında 
tüm rakiplerini geride bırakarak 
en iyi zamanın sahibi oldu. 1992 
yılından bu yana FIA Dünya Formula 
1 Şampiyonası yarışları öncesinde 
destek serisi olarak gerçekleştirilen 
Supercup, Dünya’daki en rekabetçi 
tek marka serisi olmasıyla dikkat 
çekiyor. 

Milli gururumuz Ayhancan Güven, 
2019 sezonundaki ilk startını 
21-22 Nisan tarihlerinde Güney-
batı Fransa’dan yer alan Nogaro 
pistinde koşulacak Fransa serisi 
ilk ayağında alacak. Güven, Su-
percup’taki ilk yarışı için ise 10-12 
Mayıs tarihlerinde Barcelona pistine 
çıkacak. 21 yaşındaki milli sporcu-
muz Ayhancan Güven, geçtiğimiz 
yıl şampiyonluğa ulaştığı Porsche 
Carrera Cup Fransa serisinde yeni 
sezonunun ilk yarışı için 21-22 
Nisan tarihlerinde Fransa’nın Noga-
ro pistine çıktı. 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Spor Toto ve Türkiye Otomobil 
Sporları Federasyonu desteğinde 
Martinet by Almeras takımı adına 
mücadele eden Güven, şampiyo-
nanın ilk ayağında ilk yarışı ikinci, 
ikinci yarışını ise birinci sırada 
tamamlayarak sezona hızlı bir 
başlangıç yapmış oldu. Güven, 
Türkiye logoları yer alan otomobili 
ile Nogaro’da bayrağımızı göndere 
çekerek bir kez daha podyumda 
İstiklal marşımızı dinletmeyi başardı.

10-12 Mayıs tarihlerinde Porsche 
Mobil 1 Supercup ilk yarışı için 
Barcelona pistine çıkacak olan 
Ayhancan, 16 Nisan’da bu pistte 
yapılan sezon öncesi resmi testinde 
tüm rakiplerini geride bırakarak en 
iyi zamanın sahibi olmuştu. 1992 
yılından bu yana FIA Dünya Formula 
1 Şampiyonası yarışları öncesinde 
destek serisi olarak gerçekleştirilen 
şampiyona, Dünya’daki en rek-
abetçi tek marka serisi olmasıyla 
dikkat çekiyor.
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Drift Sezonu İstanbul'da Açıldı 
Drift Otomobil Sporları Kulübü 
tarafından Türkiye Otomobil 
Sporları Federasyonu (TOSFED) 
himayesinde ulusal statüde düzen-
lenen 2019 Apex Masters Türkiye 
Drift Şampiyonası ilk yarışı 8 takım 
ve 30 sporcunun katılımıyla 27-28 
Nisan tarihlerinde İstanbul Atatürk 
Olimpiyat Stadı’nda gerçekleştirildi.

PWR Balata, RedBull.com, Motul 
ve Spor Toto katkıları ile düzenlenen 
organizasyonda bol dumanlı kapı 
kapıya mücadeleler, parkuru dol-
duran 4.000 kadar izleyiciye heye-
can dolu anlar yaşattı. 27 Nisan 
Cumartesi günü gerçekleştirilen 
sıralamada günün birincisi 98 puan 
ile Kuzey Kıbrıs’tan gelen tecrübeli 
yarışmacı İbrahim Yücebaş olurken, 
ikinci Levent Enön ve üçüncü ise 
Koray Atalık oldu.

28 Nisan Pazar günü gerçekleşen 
eşleşmeleri izleyenler nefeslerini 
tutarak izlerlerken, yarışmacılar da 
birbirlerine karşı üstünlük sağla-
yarak bir üst tura geçebilmek için 
ter döktü. Final eşleşmesinde karşı 
karşıya gelen serinin 25 yaşındaki 
iki genç sporcusu Ege Bilaloğlu 
ile Levent Enön arasındaki mü-
cadele sonrasında birincilik kupasını 
kaldıran isim BMW E36 M3 Turbo 
ile 487 Drift Team adına yarışan Ege 
Bilaloğlu oldu. Mercedes W123 ile 
ferdi olarak yarışan Levent Enön’ün 
ikinciliği elde ettiği yarış sonunda 
üçüncülüğü kazanan isim ise Toyota 
Soarer ile BPLAN Racing Team adı-
na yarışan İbrahim Yücebaş oldu. 
Şanslı izleyicilerin drift araçlarının 
sağ koltuklarında bu heyecana 
ortak olduğu etkinlik sonunda dere-
ceye giren sporcular ödüllerini Drift 
Kulübü Başkanı Burak Ünal’dan 
aldılar.
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Darlık'ın En Hızlısı 
Cem Yalın 

2019 Türkiye Tırmanma Şampiyo-
nası’nın ikinci ayağı olan Mapfre 
Sigorta Tırmanma Yarışı, 04-05 
Mayıs tarihlerinde 4 ayrı kategoride 
19 sporcunun katılımıyla İstan-
bul’da Yeni Darlık-Teke yolunda 
gerçekleştirildi. İstanbul Otomobil 
Sporları Kulübü (İSOK) tarafından 
Mapfre Sigorta sponsorluğunda Şile 
Belediyesi ve Spor Toto katkılarıyla 
düzenlenen organizasyon, 5 kilo-
metre uzunluğundaki asfalt zeminli 
parkurda 3 çıkış üzerinden koşuldu.

3 çıkış sonunda Kategori 1’de Bur-
sa’dan Citroen Saxo VTS ile Taner 
Oruç birinciliğin sahibi olurken, Kat-
egori 2’de yine Bursa’dan Opel As-
tra GSI ile Yiğit Yalçın, Kategori 3’de 
Ankara’dan Renault Clio II Sport 
ile Refik Bozkurt ve Kategori 4’te 
de İstanbul’dan Mitsubishi Lancer 
EVO IX ile Cem Yalın birincilikleri 
paylaşan isimler oldular. Yalın aynı 
zamanda 02:45.72 ile en hızlı çıkışın 
sahibi olurken, takımlarda da GP 
Garage My Team birinciliğe ulaştı. 
Mahalli kategoride ise Kategori 1’de 
Citroen Saxo VTS ile Ersen Yıldız, 
Kategori 2’de ise Honda Civic 
Type-R ile Hüseyin Yıldırım birincilik 
kürsüsüne çıkan sporcular oldular.

2019 Türkiye Tırmanma Şampi-
yonası 01-02 Haziran tarihlerinde 
Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü 
(KOSDER) tarafından düzenlenecek 
olan üçüncü ayak yarış ile devam 
edecek.
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AVC-Osmanlı’dan 
Yeni Sezona Hızlı 
Giriş ...

İki araç ve dört sürücüden 
oluşan takımların, zorlu engeller 
içeren parkurda zaman karşı 
mücadele ettiği Türkiye Trial 
Şampiyonası‘nın ilk yarışı 04-
05 Mayıs tarihlerinde Bursa’da 
gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi 
katkılarıyla Bursa Alternatif Spor-
lar Kulübü (BASK) tarafından 
düzenlenen organizasyon 
Nilüfer Fadıllı Yamaç Paraşütü 
Tesisleri’nde belirlenen parkur-
da koşuldu. 2 gün boyunca 
kalabalık bir seyirci topluluğu 
tarafından heyecanla takip edilen 
organizasyonu, Toyota ile yarışan 
Adnan Ofluoğlu-Şenol Coşkun 
ve Abartürk adlı özel yapım araç 
ile yarışan Oğuz Kağan-Kürşat 
Öztürk ekiplerinden oluşan 
AVC-Osmanlı takımı ilk sırada 
tamamladı.

Suzuki Samurai’ler ile yarışan 
Şencan Özkurt-İsa Üstündağ 
ve Ahmet Kurt-Selim Avcı eki-
plerinden oluşan ev sahibi 
Teleferik Offroad Team ikinciliği 
elde ederken, Göktürk adlı özel 
yapım araç ile yarışan Mithat 
Sönmez-Muharrem Ekebil ile 
Jeep Cherokke ile yarışan Uğur 
Kalbal-Ümit Aydın ekiplerinden 

kurulu Nascar Jeep Marmara 
Vinç takımı sezona üçüncülükle 
başlamış oldu. 2019 Türkiye Trial 
Şampiyonası‘na 29-30 Haziran 
tarihlerinde kısa adı DOSOD olan 
Düzce Otomobil Sporları ve Of-
froad Kulübü tarafından Kaynaşlı 
Motorsporları Kompleksi ’nde or-
ganize edilecek ikinci ayak yarışı 
ile devam edilecek.
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