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u hızın bir göstergesi 
de belki, sektör 
basınında yaşanmaya 
başlandı. 7 otomobil 

habercisinin girişimi ile 
OTOMOBİL GAZETECİLERİ 
DERNEĞİ, kuruluş aşamasını 
tamamladı ve ilk Genel Kurul’u 
için gün saymaya başladı. 
Otomobil habercileri arasında 
birliği sağlayacağını umduğum 
bu oluşumu destekliyorum ve 
tüm arkadaşlarımıza başarılar 
diliyorum. 
Bu oluşum, haberciler arasında 
kaliteyi daha da yükselterek 
çalışan arkadaşlarımıza farklı 
misyonlar da yükleyecek. 
Mesela bundan önce olduğu gibi 
TÜRKİYE’de yılın otomobilini 
reklam ajansları veya 
akademisyenler değil de, daha 
halkın içinde olan haberciler 
seçecek (inşallah).
Bu sayıda Auto Write Digital; 
yine çok dolu: 
Dünyanın en değerli otomobil 
markalarından biri olan Rolls-
Royce Türkiye’de faaliyete 

geçen aylarda başlamıştı. 
Bu sayımızda Rolls-Royce  
Phantom : Extended Wheelbase 
‘in tanıtımını yaptık.
3.3 milyon liralık fiyatı ile, 
yollarda herkesin gıpta ile 
baktığı bir otomobile binince, 
haklı olarak tüm gözler 
üzerinizde oluyor.

Amacım methiye düzmek 
değil, ama bu otomobil için 
söylenecek hem çok söz var, 
hem de hiçbir şey yok. Adı bile 
yeterli Rolls-Royce Phantom… 
Bir otomobil düşünün; dünyada 
zaten az olarak üretilmiş ve 
sahip olan da doğal olarak bir o 
kadar az ve özel. Kullanıcıları 
aslında bu otomobilde arka 
koltukta oturur ama, bir 
otomobilim olacak ve çok özel 
olacak, hepsinden önemlisi bir 
araca 1 milyon 90 bin Euro (3.3 
milyon lira)  vereceğim ve onu 
özel şoförüme kullandırtacağım 
ha, YOK ÖYLE YAĞMA… 
Kendim kullanırım, bu zevki hiç 
kimseye bırakmam. 

Şimdi biraz daha yere 
basıp; daha ulaşılabilir olan 
markaları ve dergimizdeki ilk 
izlenimlerinden bahsedeyim. 
Geçen ay; Ford Courier, 
Hyundai Elantra ve Volkswagen 
Polo’nun tanıtımından hemen 
sonra, haziran ayının başında 
Nissan X-Trail’in tanıtımını 
yapacak. Nissan’ın segmentinin 
en güçlü araçlarından biri olan 
X-Trail’in piyasaya çıkmasıyla; 
satış hedeflerini tutturacağı ise, 
konuşulmaya başlandı bile. 
Geçen ay tanıtım ve denem 
sürüşleri yapılan; Volkswagen 
7. Jenerasyon Polo, ise her 
zamanki gibi yine çok iddialı 
olarak piyasaya çıktı.
Ford’un küçük sınıf ticari aracı 
Transit Courier yada başka 
bir deyişle; Ticari Fiesta, 
kendi segmentine bir hareket 
getireceğe benziyor.

Hyundai’nin en güvendiği 
modellerden bir olan Elantra’nın 
deneme sürüşü ise, İstanbul-
Edirne arasında yapıldı. Ne 
diyeyim yeni motor çok 
yakışmış.

Bu arada www.autowritetr.com 
portalı ise, hızla okuyucu ve 
takipçi sayısını artırmaya devam 
ediyor. Seçilen ve yayınlanan 
konuları ile dikkatleri çeken 
otomobil portalı; lifesytle 
sayfalarında ise günlük trendleri 
yakalamaya başladı bile. 
Son söz olarak; AUTO WRITE 
Grubu; Re&Regina Dergisi, 
Seyahatname Dergisi ve www.
modaheryerde.com portalının 
da “otomobil” disiplin başlıklı 
sayfa ve haberlerini üstlendi.
Sıcak yazın bir başka sayısında 
görüşmek üzere…

babur@autowritetr.com

Editörden

Sıcak yaz mevsiminin 
başından merhaba,
Otomobil sektörünün geçen 
seneden fazla araç satmak 

düşüncesi iyice kendini belli 
etmeye başladı. Beklenenden 

kötü geçen sene başı satışlarını 
unutmaya çalışan otomobil 

sektörü, lansman ve düzenlenen 
organizasyonlara hız verdiler. 
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EAT 2014 Wörthersee 
Treffen’te üstü açık, eğlenceli 
modeli SEAT Ibiza CUPSTER’i 
tanıtıyor. Ibiza’nın 30. 

yıldönümünde ailenin yeni konsept 
aracı olarak tanıtılan Ibiza CUPSTER, 
yüksekliği, aracı sarmalayan ön cam 
ve tamamen kaldırılmış tavanıyla, hem 
sürücü hem de ön koltuktaki yolcu 
için sıra dışı bir keyif sunuyor. Ibiza 
CUPRA’nın 180 PS TSI motoru ve DSG 
çift kavramalı şanzımanına sahip model 
oldukça da dinamik. 

Tasarımıyla genç ruhlu ve dinamik bir 
özellik sergileyen ve fiyatının hakkını 
veren Ibiza’nın temellerine dayanan 

Ibiza CUPSTER, görünümüyle son 
derece iddialı. Bu iki kişilik eğlenceli 
modelin tavanı yok ve klasik ön camı 
ise daha alçak ve aracı çevreleyecek 
şekilde planlanmış. Buna karşılık, sürücü 
ve ön koltuktaki yolcu, seri üretim 
versiyonundan 80 milimetre daha alçak 
dizayn edilmiş oturma pozisyonları 
sayesinde, güvenli yolculuk yapabiliyor. 
Ibiza CUPSTER, tamamen yenilenen 
oranlara sahip; daha geniş, daha alçak ve 
hatta daha güçlü. Direksiyon özel bir deri 
türü olan anilin deriyle kaplanmış. Saf 
anilin deri, boya maddesi kullanılmadan 
renklendiriliyor, bu da onu açık 
gözenekli, elastik ve mükemmel dokulu 
bir hale getiriyor.

SEAT Design tarafından 
özel olarak tasarlanan ve 
üretilen araç, yine kendisi 
için formüle edilmiş 
bir renkle; ‘Turuncu’yla 
sunuluyor. Aracın iç 
kısmı sadeliği yansıtıyor 
ve birçok Avrupa 
ülkesinde düzenlenen 
Ibiza Trophy’lerden 
tanınan yarış modellerine 
dayanıyor. Minimalist 
detaylar, sürücü 
bölümündeki siyah Alcantara döşeme ve 
alçak açılır kapanır koltuklar gerçek bir 
yarış aracı hissi sağlıyor.

Performansı ailenin sportif üyesi Ibiza 
CUPRA’ya dayanan CUPSTER de, 1.4 
TSI motor yer alıyor. 180 PS güç üreten 
motor, DSG şanzımana sahip.

Üst düzey sürüş keyfi için tasarlandı: 
SEAT Ibiza CUPSTER

SEAT’ın bu yıl 30’uncu yıldönümünü kutladığı model ailesi Ibiza’ya konsept araç eklendi: SEAT Ibiza Cupster. 
Roadster bir cabrio tasarımına sahip yeni konsept aracı tasarımıyla ilgi çekiyor.
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koda’nın özellikle gençlere yönelik olarak 
tasarladığı, markanın kendine özgü pratik 
çözümleri ve kalitesini, ilk kez bir hatchback 
otomobilde birleştirdiği yeni Rapid Spaceback 

Türkiye pazarına sunuldu. 5 farklı güçteki motor ve iki 
farklı donanım paketi seçeneğiyle satışa sunulan Skoda 
Rapid Spaceback, 44.900 TL’den başlayan fiyatlarla 
satılıyor.
Markanın yeni tasarım dilini yansıtan sportif görünümüyle 
ilk bakışta kendisine hayran bırakan Rapid Spaceback‘in, 
C ve D sütunları arasında konumlandırılan üçüncü camı, 
araca dinamizm kazandırırken, ince sütunlarla birlikte 
iç mekanındaki ferahlık hissini artırıyor. Uzun dingil 
mesafesi sayesinde yolcularına geniş iç hacim sunan 
Rapid Spaceback, diz mesafesi açısından hayli cömert ve 
sınıfının en genişi. 384 lt’lik bagaj hacmi, arka koltuklar 
yatırıldığında 1.349 litreye çıkabiliyor. 
Kendisine has özellikleri  
Yeni Skoda Rapid Spaceback, zengin kişiselleştirme 

seçenekleriyle dikkat çekiyor. Opsiyonel olarak sunulan 
geniş panoramik cam tavan, yolculara ön camdan arka 
cama kadar kesintisiz gökyüzü manzarası sunarken, 
uzatılmış arka cam ile birlikte cazip bir kombinasyon 
oluşturuyor.  Koyulaştırılmış ve uzatılmış arka cam, 
Rapid Spaceback’in standart arka camından 10 cm daha 
aşağıda son buluyor. 
Sportif 3 kollu direksiyon simidi, şık döşeme kaplamaları 
ve yeni tasarımlı koltuk kumaşlarıyla dikkat çeken 
iç mekanda  sayısız “Simply Clever” çözümler de 
sunuluyor. Farklı kullanımlar için iki alanın yaratılabildiği 
bagaj zemini, çift taraflı kullanılabilen bagaj kaplaması, 
yakıt kapağı içindeki buz kırıcı, bilet tutucu, multimedia 
cihazlarının konulabileceği özel alan, ön ve arkada bardak 
tutucular, bunlardan birkaçı. 
Yeni Rapid Spaceback, yüksek güvenlik standartlarına 
sahip. Ön ve yan hava yastıkları, ABS, ESC (Elektronik 
Stabilie Kontrol), lastik basınç izleme sistemi, “yokuş 
kalkış kontrolü” gibi güvenlik donanımları, Rapid 

Spaceback’in Ambition ve Elegance donanımlarında 
standart.
Aracın giriş seviyesinde, 5 ileri manuel şanzımanla 
sunulan 1.2 lt (75 HP) üç silindirli benzinli motor yer 
alıyor. Bu motorun yakıt tüketimi ortalama 100 km’de 
5.9 lt. 
105 HP’lik 1.2 lt TSI motor ise 6 ileri manuel şanzımanla 
100 km’de 5.4 lt tüketim değeri sunarken, Rapid 
Spaceback’in en güçlü benzinli motor seçeneğini 122 
HP’lik  1.4 lt TSI oluşturuyor. Özel olarak 7 ileri DSG çift 
kavramalı otomatik vites kutusuyla donatılan bu motor, 
100 km’de ortalama 5.8 lt tüketiyor.
Yeni Rapid Spaceback’te, 1.6 lt TDI dizel motorun 90 ve 
105 HP’lik güç seçenekleri bulunuyor. 90 HP’lik versiyon 
sadece 7 ileri DSG otomatik şanzımanla sunuluyor. 
Araç, bu motor ve şanzımanla 100 km’de ortalama 4.5 
lt’lik tüketime sahip. 1.6 lt TDI 105 HP’lik motorsa 5 ileri 
manuel şanzımanla donatıldı ve 100 km’de ortalama 4.4 
lt tüketiyor.

Skoda’nın Yeni Sınıfı Rapid Spaceback
Skoda‘nın kompakt sınıftaki ilk hatchback modeli olan Rapid Spaceback, Türkiye’de satışa sunuldu. Heyecan verici 

tasarımı ve donanımlarıyla iddialı olan Rapid Spaceback, Türkiye’de 5 farklı motor seçeneği ve 44.900 TL’den 
başlayan fiyatlarla showroomlarda. 
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iat’ın, gelecek stratejisinde 
önemli yer tutan 500 Ailesi, 
büyümeye devam ediyor. 
Ailenin en büyük üyesi olan 

ve 3 koltuk sırasında, 7 kişiye varan 
oturma kapasitesi ile dikkatleri üzerine 
çeken Fiat 500L Living, Türkiye’de 
otomobilseverlerle buluşuyor. Geçtiğimiz 
yılın ortasında pazara sunulan ve kısa 
sürede kendi segmentinin satış lideri 
olan 500L modelinin 20 cm daha uzun 
versiyonu 500L Living, ülkemizde 
Popstar ve Lounge versiyonlarıyla tercih 
edilebilecek. 500L Living’in lansmanına 
özel sınırlı sayıda hazırlanan ve Lounge 
versiyonuna ek birçok özelliğe sahip 
Opening Edition versiyonunda, 4.300 
TL değerindeki, Bi-Color gövde rengi, 
navigasyon ve geri görüş kamerasını 
içeren Tanışma Paketi müşterilere hediye 

ediliyor. Fiat 500L Living, otomatik 
şanzımanlı 1.3 85 HP Multijet II Dualogic 
ile yeni 1.6 120 HP Multijet II motor 
seçenekleri ve 70.640 TL’den başlayan 
fiyatlarla Türkiye pazarında yerini alıyor. 

500L Living aynı zamanda, Fiat’ın, 
maksimum alan verimliliği sunan yenilikçi 
araçları tasarlama ve üretme konusundaki 
becerisinin de bir göstergesini 
oluşturuyor. 500L Living, yolcu bölümü 
ve bagajın birlikte dahil olduğu, iç mekanla 
dış ölçüler arasındaki oran açısından, 
orta büyüklükteki MPV’ler arasında en 
iyi iç hacim/dış boyut oranını sunuyor. 
Fiat 500L Living, 435 cm uzunluğu, 178 
cm genişliği ve 167 cm yüksekliğinin 
yanı sıra, ek üçüncü koltuk sırasıyla, 
kendi kategorisinde “5+2” koltuklu en 
kompakt MPV olduğunu da kanıtlıyor. 
500L Living geniş iç kabiniyle 3 koltuk 

sırasında 7 yolcuyu taşıyabilirken, 3. 
koltuk sırasının katlanmasıyla sunduğu 493 
litrelik bagajıyla da büyük ailelerin ihtiyaç 
duyabileceği rahat bir alan yaratıyor. 
İkinci sıra koltuklar katlandığında ise 
1.590 litreye varan malzeme taşıma alanı 
sağlıyor. 500L’den 20 cm daha uzun olan 
ve 38 litre daha fazla bagaj hacmi sunan 
500L Living, kompakt ölçüleri sayesinde, 
şehir içi kullanımda da kolaylık ve pratikliği 
ile farkını ortaya koyuyor. Otomobili 
çepeçevre saran geniş camları sayesinde 
oluşan 360 derece panoramik görüş açısı 
ve manevra kabiliyetiyle eşsiz bir sürüş 
keyfi yaşatıyor. Aracın oldukça geniş 
“Skydome” açılabilir cam tavanı sayesinde 
güneş ışığından da en üst düzeyde 
faydalanılıyor.

500L Living’in içi de, geniş renk 
kombinasyonları, kişiye özel çözümler, 
zengin aksesuar ve farklı döşeme seçeneği 
gibi özellikleri sayesinde, oldukça keyifli 
bir mekân haline geliyor. Müşteriler her 
donanım paketinde iki ayrı renkten oluşan 
döşeme seçebiliyor. Bu seçimler Pop Star 
versiyonunda kırmızı-siyah veya gri-siyah, 
Lounge versiyonunda ise gri-gri veya gri-
bej olabiliyor.  Fiat 500L Living’de, yol 
tutuşu ve konforu artırmak için değişken 
frekanslı süspansiyon sistemi kullanılıyor. 
Bu sistem, yol koşulları ve aracın yük 
durumuna göre sönümleme kapasitesini 
değiştirerek, gövdenin yanal hareketini 
azaltıyor, yol tutuşunu ve güvenliği 
artırıyor.

Fiat 500 Ailesinin “En Büyük” Üyesi 
500L Living

Fiat 500 ailesinin en son üyesi olan ve 7 kişiye kadar oturma kapasitesine sahip 500L Living Türkiye’de 
satışa sunuldu. 70.640 TL’den başlayan fiyatlarla pazardaki yerini alan Fiat 500L Living, Popstar ve Lounge 

versiyonlarıyla tercih edilebiliyor. Fiat 500L Living’in lansmana özel hazırlanan sınırlı sayıdaki “Opening Edition” 
versiyonunda ise Lounge versiyonuna ek birçok özellik içeren Tanışma Paketi de hediye ediliyor.

F

www.skoda.com.tr


senedir aralıksız olarak 
gerçekleşen, baharın gelişini 
keyifli showroom aktiviteleri 
ve uygun fırsatlarla müjdeleyen 

BMW May Fest, bu sene BMW M Fest 
adı altında devam ediyor.

M Sport paketli modeller, kendine özgü 
renk seçenekleri, BMW M efsanesini 
yaşatan iç ve dış tasarım detayları ve 
kendine özgü estetik ve bir o kadar agresif 
olan tasarımı ile kişide sahip olma isteği 
yaratıyor. 

Aerodinamik ön ve arka tampon yapısının 
yanı sıra, 3 kollu sportif direksiyonu, 
kumaş-alkantara karışımı spor koltukları, 
sportif göstergeleri , alüminyum 
alaşımlı M jant seçenekleri ve renkli M 
Fren kaliperleri ile yolda giden diğer 

BMW’lerden farklılaşmak isteyenler için 
en iyi alternatifi yaratıyor.

M Fest kapsamında ağırlıklı olarak; BMW 
1 Serisi, Yeni BMW 2 Serisi, BMW 3 
Serisi, BMW 5 Serisi ve Yeni BMW 
X5 modellerinde sunulacak olan limitli 
sayıdaki M Sport paketli otomobiller 
hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinlik 
programını takip etmek için www.bmw.
com.tr/mfest adresini ziyaret etmenizi, 
test sürüşü için en yakın showrooma 
uğramanızı tavsiye ederiz.

Ayrıca sürpriz hediyeler ve efsane 
BMW M modellerinin sergileneceği M 
Köşesinde bu 40 senelik geçmişe sahip 
ruhu daha iyi anlayabilecek ve adrenalini 
hissedebileceksiniz. 

M Fest’e özel olarak tüm BMW 3 Serisi ve 
BMW 5 Serisi modelleri için 3 yıl/60.000 
km için geçerli olan BMW Service 
Inclusive paketi hediyesi veya Premium 
Finance aracılığıyla BMW 3 Serisi için 
85.000 TL’ye, BMW 5 Serisi otomobiller 
için  100.000 TL ve 36 ay vadeye kadar 
%0,95 faiz oranı ile 
kredi kullanımı fırsatı 
sunuluyor.

BMW 3 ve 5 Serisi 
otomobiller için ise 
ayrıca takas desteği 
fırsatı M Fest boyunca 
devam ediyor.

BMW M Performance 
aksesuarları, M Fest’e 
özel  parça ve işçilikte 

%30 indirim avantajı ile Mayıs ve Haziran 
ayı süresince Borusan Otomotiv BMW 
Yetkili Servisleri’nde sizleri bekliyor.

M heyecan verici günler, M keyifli sürüş, 
M Sportif deneyim, M başarılı teklif, M 
ayrıcalıklı sürüş M Fest’te.

BMW M FEST ile adrenalin dolu 
günler sizleri bekliyor

BMW M Fest, Mayıs ve Haziran ayı süresince adrenalin dolu aktiviteler ve M Sport paketli BMW modelleri ile 
Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcıları’nda.
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Yeni VW Polo



Yeni Polo, daha güvenli ve 
daha konforlu bir sürüş için 
benzersiz teknolojiler sunuyor; 
kaza oluşmadan önce devreye 
giren ve kazayı engellemeye 
çalışan sistemler olarak 
da bilinen Aktif Güvenlik 
Sistemleri, Yeni Polo’yu sınıfının 
ötesine taşıyor. Tüm Yeni Polo 
modellerinde standart olarak 
sunulan Elektronik Stabilizasyon 
Programı (ESP)’nın yanında, 
ilk olarak Golf VII’de sunulan 
ve Alman Otomobil Kulübü 
ADAC tarafından İnovasyon 
Ödülüne layık görülen İkincil 
Çarpışma Freni ‘Multi-Collision 
Brake’ de Yeni Polo’da öne 
çıkıyor.
 Yokuş Destek Sistemi (Hill 
Hold), Elektronik Motor Çekiş 
Kontrolü (MSR), Elektronik 
Diferansiyel Kilidi (EDL), 

Elektronik Çekiş Kontrol 
Sistemi (ASR), Hidrolik Fren 
Asistanı (HBA) ve Lastik 
Basınç Uyarısı gibi yardımcı 
sistemlerin standart olarak 
bulunduğu Yeni Polo, sınıfında 
ilk kez Adaptif Hız Sabitleyici 
(ACC)’yi de isteğe bağlı olarak 
sunuyor. Yeni Polo’daki bu 
sistem, DSG şanzımanla birlikte 
sipariş edildiğinde “Follow-to-
Stop” özelliğini de taşıyor ve 
öndeki araç durduğunda tam 
otomatik olarak Yeni Polo’yu da 
durduruyor.  Ön Bölge Asistanı 
(Front Assist), Şehir içi Acil 
Durum Freni (City Emergency 
Brake) ve Yorgunluk Tespit 
Sistemi (Fatigue Detection) da 
yine Yeni Polo’da opsiyonel 
olarak alınabilecek gelişmiş aktif 
güvenlik sistemlerinden…
 

 Yeni Polo, tamamen 
yenilenmiş benzinli ve dizel 
motor seçenekleriyle de fark 
yaratıyor. Tümü, EU6 emisyon 
standartlarına uyumlu motorlara 
sahip Yeni Polo’da, Comfortline 
donanımı ile birlikte BlueMotion 
Technology standart olarak 
sunuluyor.

BlueMotion Technology çatısı 
altında toplanan Start/Stop 
ve fren enerjisi geri kazanımı 
gibi sistemlerin de bulunduğu 
modellerde, bir önceki 
jenerasyona göre yüzde 20’ye 
varan yakıt tasarrufu sağlanıyor. 
Türkiye’de ilk etapta, 2’si 
BlueMotion Teknolojisine sahip 
2 benzinli ve 2 dizel olmak 
üzere 4 farklı motor seçeneğiyle 
satışa sunulacak.

Volkswagen Binek Araç, sınıfının lideri Polo’nun daha verimli 
motorlara ve daha dinamik sürüş özelliklerine sahip yeni 

neslini tanıttı. 



ürkiye’de satışa sunulacak bir 
başka yeni benzinli motor 
seçeneği ise 1,2 lt TSI 90 PS 
olacak. Düşük devirlerden 

itibaren etkin olan bir egzoz turbo-
şarjlı ile desteklenen motor 160 
Nm’lik bir tork sağlıyor. 5-ileri 
manuel veya 7-ileri DSG şanzımanla 
tercih edilebilen 1,2 lt TSI seçeneği, 
100km’de ortalama 4,7 lt yakıtla 
yetiniyor.
 
Yeni Polo Türkiye’de 1,4 TDI motor 
seçenekleriyle de satışa sunuluyor. 75 
PS ve 90 PS’lik iki farklı güç seviyesine 
sahip olan dizel seçeneklerinden 90 
PS olan  230 Nm tork üretirken, 
100km’de ortalama 3,4 lt. yakıt 
tüketiyor. 75 PS’lik seçenek sadece  
5-ileri manuel şanzımanla tercih 
edilebilirken, 90 PS’lik seçenekte 
manuel şanzımanın yanında 7-ileri 
DSG seçeneği de sunuluyor.

T

Türkiye’de satışa sunulacak motor seçeneklerinin ilki,  benzinli 1,0 litrelik MPI motoru  ile 75 PS 
gücünde olacak. 5-ileri manuel şanzımanla kombine edilen bu motor, 95 Nm’lik bir tork sağlıyor ve 
Yeni Polo’yu 173km/s maksimum hıza ulaştırabiliyor.  Bu yeni nesil benzinli motor, 100km’de 5,1 lt 

yakıt tüketimine sahip.

Yeni  nesil motorlar geliyor Volkswagen’in ürün gamındaki yenilikleri, satış ve 
satış sonrası hizmetlerdeki yenilikçi hizmet anlayışıyla 
birleştirdiklerini ve bu çabaları mutlak müşteri 
memnuniyetine dönüştüren çalışmalara imza attıklarını 
söyleyen Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü, 
“Ürün gamında yapılan yenilikler son derece önemli. 
Müşterilerin istek ve beklentilerinin her geçen gün 
değiştiği bir dünyada, modellerinizin de bu değişime 
ayak uydurması kaçınılmaz. Ancak başarıyı getiren 
ve sürekliliğini sağlayan, bu değişimi yaptığınız tüm 
çalışmalarda gösterebilmek; yeni nesil ürünleri, yeni 
nesil hizmet anlayışı, iletişim ve müşteri memnuniyetiyle 
desteklemektir.” dedi.

Yeni  iletişim platformu  Volkswagenim.com,  
kullanıcı deneyimini farklı bir boyuta taşıyacak.
 
Volkswagen Binek Araç’ın  devreye aldığı  
‘Volkswagenim’ platformunun müşteriler 
tarafından çok beğenileceğine inandığını ifade 
eden Vedat Uygun, “Satış ve satış sonrası 
birçok hizmete rahatlıkla ulaşılabilen ve kişinin 
kendine özel bir sayfası olma özelliği taşıyan 
“Volkswagenim’’de üyelere açık birçok etkinlik 
te yer alacak. Müşterilerimizin daha özel 
hissetmelerine olanak tanıyacak ve  bir kulüp 
havası taşıyacak olan bu platform ile Volkswagen 
markası ile bağlarının daha da güçleneceğine 
inanıyoruz.”

 “Yeni nesil ürünleri, yeni nesil hizmet ve anlayışıyla destekliyoruz” 

http://www.volkswagen-polo.com/tr/tr/home.html?nav=experience&view=start
http://www.volkswagen-polo.com/tr/tr/home.html?nav=experience&view=start
http://www.volkswagen-polo.com/tr/tr/home.html?nav=experience&view=start
http://www.volkswagen-polo.com/tr/tr/home.html?nav=experience&view=start
http://www.volkswagen-polo.com/tr/tr/home.html?nav=experience&view=start


Rolls Royce Phantom : Extended 
Wheelbase 



3.3 milyon liralık fiyatı ile, yollarda herkesin gıpta ile baktığı bir 
otomobile binince, haklı olarak tüm gözler üzerinizde oluyor.



azartesi sabahı Rolls-Royce ile olan 
randevumuza fotoğrafçı dostum, ağabeyim 
Ender ERKEK ile giderken aslında çok 
heyecanlıydım. Türkiye’de yaşamadığım bir 

duyguyu çok uzun bir süreden sonra yine yaşayacaktım. 
İlk olarak İngiltere’de kullandığım Rolls-Royce Ghost’dan 
sonra İstanbul’da Phantom kullanmak hem önemli 
bir olay (kariyerim açısından) hem de çok keyifli bir 
deneme (!) olacaktı. 
Israrla deneme sürüşü dedim. Zira Rolls-Royce 
Phantom için yazılacak veya eleştirilecek bir şey 
söylemek çok zor. 6.750 cc’lik V12 bir motor ve onun 
verdiği 460 hp’lik güç ile baş etmek kolay gelebilir. Ama 
ya o aracı kullanırken alınan haz. Bunu nasıl anlatacağımı 
bilemiyorum. 
Hemen hemen son 30 senedir üretilen tüm 
otomobilleri kullanış biri olarak, bu sefer ki, deneme 
sürüşü çok özel oldu. Bu özellik marka ve aracın 
adından kaynaklanıyor.
Rolls-Royce Phantom’da ses yalıtımı için bir deyiş 
üretmişler. “Araçda tek ses , sürüş sırasında lastiklerden 
geliyor. Ama Rolls-Royce lastik üretmiyor”
Bir otomobil düşünün; dünyada zaten az olarak 
üretilmiş ve sahip olan da doğal olarak bir o kadar az ve 
özel. Kullanıcıları aslında bu otomobilde arka koltukta 
oturur ama, bir otomobilim olacak ve çok özel olacak, 
hepsinden önemlisi bir araca 1 milyon 90 bin Euro 
(3.3 milyon lira)  vereceğim ve onu özel şoförüme 
kullandırtacağım ha, YOK ÖYLE YAĞMA… Kendim 
kullanırım, bu zevki hiç kimseye bırakmam. 

Evet, asalet ve statü olarak belki bir günlüğüne kendimi 
öyle hissedebilirim. Ama olsun direksiyonunda ben 
olmalıyım. Bu aracı hissetmek için, direksiyonunda 
olmak gerekiyor. Tabi ki, arka koltuğu da anlatacağım 
ama, önce size ön taraftan bahsedeyim. 
Rolls-Royce Phantom’un hem içi hem dışı ayrı bir 
dünya. Dışarıdan bakıldığında çok dikkat çeken ve 
içindekinin statüsü hakkında genel bilgi veren bir 

otomobil. Arka koltukta oturanı merak ettiren bir 
otomobil. Dışarıdan bakıldığında kullanıcısı önemli değil. 
Arka koltukta oturanı “KİM?” diye merakta bırakan 
bir otomobil. Ve her şeyden önemlisi dünyada çok az 
kimsenin kullanımında olan bir otomobil. 
Şık, zarif, güzel, karizmatik, modern… Daha çok 
söylenecek kavramları kendisinde barındıran Rolls-
Royce Phantom çok OTOMOBİL…

P
Amacım methiye düzmek değil, ama bu otomobil için söylenecek hem çok söz var, hem de hiçbir 

şey yok. Adı bile yeterli Rolls-Royce Phantom…
Teknik özellikleri tamamen rahat kullanıma odaklanmış. 
Son derece rahat ve yumuşak sürüş için tasarlanmış 
süspansiyonlar; hafif ve kolay direksiyon, rahat görüş 
alanı bu otomobilin üretim özellikleri. Bu araç bunlar 
için üretilmiş. Motor ve dış sesler için yapılan yalıtım 
çok başarılı. İçinde çok sessiz bir ortam da yolculuk 
yapıyorsunuz. Sürüş sırasında tek ses yola temas eden 
lastiklerden geliyor. Onun dışında Phantom elektrikli 
araçlar gibi, motor sesi duyulmadan yol alıyor. 
2.550 kg’lık bu otomobilin 0-100 km/s arası hızlanması 
sadece 5.9 saniye gibi ilginç bir süreye sahip. Maximum 
hızı ise, 240 km/s.

5 metre 85cm uzunluğu, 1 metre 99 cmc genişliği ve 
1 metre 64cm’lik yüksekliği ile çok belirgin olarak İRİ 
yapıya sahip Phantom’un dönüş çapı ise 14 metre. 
İçi ise, kişiye özel donanımlarla farklılıklar gösterebiliyor. 
Tamamen ahşap ve deri kaplamalarla zenginleştirilmiş iç 
dizayn, aslında çok sade olmakla birlikte son teknolojiyi 
barındırıyor. Gelenekçi yapısından bir tek havalandırma 
kanallarından vaz geçilmemiş. Bir çok eski modelindeki 
artık klasik hale gelen havalandırmalar bu modelde 
kullanılmış. Son derece sade bir kokpit’de, kontrollerin 
çoğu kolçakta gizli olarak bulunan bir jostick aracılığı 
ile yapılıyor. Koltuk ayarları ise, yine kolçakta gizli başka 
bir joystickle yapılıyor. Direksiyonda bulunan vites 
ayarları ise, kullanım kolaylığı ve alan kaybını engellemiş. 
Böylelikle ön bölümde çok ferah bir ortam yaratılmış. 
Arka koltuklar ise, içinde buzdolabı bile barındıran tam 
bir ofis havasında. 

Bir çok kontrole ulaşabileceğiniz orta konsolda bardak 
koyma yeri, klima kontrolleri, koltuk ayarları bulunuyor. 
Arka tarafın tavanı ise, minik ledlerle aydınlatılmış 
gece modu ile yıldızlı bir gökyüzüne bakıyormuş hissi 
erebiliyor.

Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase, 
Türkiye’deki yaklaşık 80 adetlik Rolls-Royce ailesinin 
yollarda karşılaşabileceğiniz en fazla 20 üyesinin en 
yenisi. 

Tüm gözler üzerindeydi !



KONFOR VE ZARAFET, HYUNDAI 
ELANTRA İLE BOYUT ATLIYOR



Hyundai’nin bugüne kadar en çok satılan modellerinden birisi olan ve 
markanın dünya çapındaki gelişiminin en temel örneği konumundaki Elantra, 

benzinli motoruna ek olarak dizel ve otomatik vites seçeneğiyle üstün konfor 
vaad ediyor. Segmentine taze bir soluk getirerek hem dizel, hem de otomatik 
vites kombinasyonuyla ekonomik kullanımı beraberinde getiren Yeni Elantra, 

özellikle sedan otomobil sevenlerin gönlünde taht kuracak.



arkanın karakteristik çizgileri ile sportif ve 
şık bir tasarıma ulaşan Yenilenen Elantra, 
1,6 litrelik 132 HP gücündeki benzinli 
motor seçeneğine sahip. 2014 model 

yılında benzinli motoruyla birlikte artık dizel motora 
da yer veriliyor. 128 beygir gücündeki dizel ünite, 6 
kademeli düz veya yine 6 kademeli otomatik vites 
seçeneğine sahip. Yenilenen Elantra, tüketicilere Style 
ve Elite olmak üzere yine iki farklı donanım tercihi 
sunuyor. 
Makyajlı arka kısımda siyah renkli difüzör, spoyler 
görünümlü yükselen bagaj kapağı ve gövdeye doğru 
uzanan yeni tasarım arka stop grubu ihtişamı ve sportif 
karakteri bir arada sunuyor. Yenilenen dış tasarıma ek 
olarak iç mekanda da bir takım değişiklikler söz konusu. 
Sadece Elite  donanım paketinde sunulan internet 
bağlantılı gelişmiş multimedya ünitesi ise Elantra’nın 
rakiplerine göre üstünlük kurduğu noktalardan birisi. 
Radyo/CD/DVD/MP3 çalarlı unite ayrıca navigasyon 
/ Trafik Monitör Sistemi, USB, iPod bağlantısı, 1024 x 
600 çözünürlüğe sahip HD ekran, kablosuz bağlantı 
üzerinden internete bağlanabilme imkanı, MirrorLink ile 
dokunmatik ekranda telefon kontrolü ve Bluetooth ve 
Türkçe ses tanıma gibi özelliklere sahip.
Baştan sona akıcı çizgilerin hakim olduğu iç mekan 
tasarımında da sportif ve prestijli bir alan sunan 
Yenilenen Elantra’nın mavi iç mekan aydınlatmaları 
da Hyundai markasının bir diğer karakteristik özelliği. 
Kapı cepleri, ön konsol, ön kol dayama ve geniş 
torpidosu ile kullanışlı saklama gözleri sunan Yenilenen 

Elantra’da ayrıca önde ve arkada bardak tutucuları yer 
alıyor. Yenilenen Elantra’nın direksiyon, orta konsol ve 
kapılardaki kumanda kolları ile kolay bir kontrol imkanı 
sunuyor. Kullanışlı olduğu kadar geniş boyutları ile aynı 
zamanda ferah bir yaşam alanı sunan Yenilenen Elantra, 
4550 mm’lik uzunluğa (20 mm daha uzun), 1775 mm’lik 
genişliğe ve 1445 mm’lik yüksekliğe sahip. Uzun  dingil 
mesafesi ile iç mekanında geniş bir yaşam alanı sunan 
Yenilenen Elantra, ayrıca kalabalık ailelerin işini fazlasıyla 
görecek 485 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor.

Sınıfında aktif ve pasif güvenlik seviyesi ile öne çıkan 
Yenilenen Elantra’da önde sürücü ve yolcu hava 
yastıkları ile yan ve perde hava yastıkları hem Style hem 
de Elite donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor. 
ABS, ESP, BAS (Fren destek sistemi), VSM (Araç 
stabilite yönetim programı) ve soğutmalı fren disklerinin 
tüm donanım paketlerinde standart olarak sunulduğu 
Yenilenen Elantra’da ayrıca Immobilizer ve hıza duyarlı 
olarak otomatik kilitlenen ve kaza anında otomatik 
açılan kapı kilitleri de standart. 

M
Elantra, benzinli motoruna ek olarak dizel ve otomatik vites seçeneğiyle üstün konfor vaad ediyor

Yenilenen Elantra Türkiye’de artık dizel motor 
seçeneğiyle de satışa sunuluyor. Şimdiye kadar 1.6 
litrelik benzinli motor seçeneğiyle satışa sunulan Elantra, 
1,6 litre ve 4000 devirde 128 HP güç üreten motorla 
öne çıkıyor. Otomatik vites seçeneğiyle 280 Nm, düz 
vites ile 260 Nm maksimum tork değerleri sunan yeni 
dizel motor, düz vites seçeneği ile 100 km’de ortalama 
4,9 litre, otomatik vites seçeneğinde ise ortalama 5,8 
litre yakıt tüketiyor. 1.6 litrelik CRDI dizel motorun 
emisyon değeri ise otomatik viteste 151 gr/kg. 190 
km/s maksimum hız yapabilen dizel Elantra, otomatik 
vites seçeneğinde 0-100 km/s hızlanmasını 11.5 
saniyede tamamlıyor.
1.6 litre benzinli seçenek ise 132 HP güç ve 158 Nm 
Tork değerlerine sahip. Aynı motor ile 6 ileri otomatik 
ve yine 6 ileri düz vites seçeneklerine sahip Yenilenen 
Elantra’nın benzinli motoru; düz vites seçeneği ile 100 
km’de ortalama 6,5 litre, otomatik vites seçeneğinde 
ise ortalama 7,1 litre yakıt tüketiyor. Düz vites 
seçeneğinden 149 gr/km olan karbondioksit emisyonu 
otomatik vites seçeneğinde ise 165 gr/kg.
Hyundai Assan’da Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası’ndan 
sorumlu Genel Müdür ‘ü Önder Göker konuşmasında 
“Öncelikle Yeni Elantra için gerçekleştirdiğimiz Basın 
Buluşmamıza değerli vakitlerinizi ayırarak katıldığınız için 
teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hepiniz hoşgeldiniz.
Hyundai Assan’da Satış, Pazarlama ve Satış Sonrası’ndan 
sorumlu Genel Müdür olarak bayrağı devralalı henüz 
7 ay oldu. Bu süreç içerisinde, hem geçen yılın son 
günlerini yoğun bir şekilde geride bıraktık, hem de 
yeni yıl ile birlikte ÖTV ve kurlarda yaşanan artışın yanı 
sıra, seçim sürecindeki durgunluk nedeniyle Türkiye 
otomotiv pazarında toplamda yüzde 25’i bulan bir 
daralmayla karşı karşıya kaldık. İşlerimizde yaşadığımız 

bu yoğun dönem nedeniyle çoğunuzla ilk kez tanışma 
fırsatını yakalayabiliyorum. Bu buluşmamız sayesinde 

sizlerle daha yakın iletişim kuracağımıza gönülden 
inanıyorum.” Dedi.

Yeni Dizel Motor Seçeneği



pel Türkiye Genel Müdürü 
Özcan Keklik “ Zafira Tourer 
ve Meriva modellerinde 
sunulan yeni nesil 1.6 litre 

dizel motorumuz, Astra ile Opel’in tüm 
ürün gamına yayılmaya devam ediyor. 
Yeni ürün ve motor-şanzımanlara 
sahip modellerimizi pazara sunmaya 
devam edeceğiz. 2016 yılına kadar 4,5 
milyar Euro tutarındaki yatırım ile 13 
yeni motoru pazara sunarak motor 
portföyümüzün %80’ini yenilemiş 
olacağız.

 Yeni ürün ve Yeni nesil dizel 
motorlarımız, Opel tarafından geliştirilmiş 
tümüyle yeni bir nesle atılan adımları 
simgeliyor. Yeni nesil motorumuzun en 
dikkat çeken karakteristiği Opel ürün 
gamımızın en sessiz ve sınıfının en güçlü 
motoru olması. Bizim için lokomotif 
misyona sahip olacak motorumuzu, 
Opel’in en çok satan modeli ünvanına 
sahip Astra’da sunmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Düşük yakıt tüketimini ve 
çevre dostu olma özelliğini sessizliğiyle 
birleştiren motorumuz ile 2014’te daha 

iddialıyız. Türkiye pazarında yeni dizel 
motora sahip Astra modelimiz ile bu 
yıl içerisindeki satış çıtamızı yükseltmeyi 
amaçlıyoruz.
1.6 litre dizel motorumuzu önümüzdeki 
yıl farklı modellerimizde otomatik 
şanzıman seçeneğiyle sunacağız. 
Dizel otomatik şanzıman seçeneğini 
segmentinin en çok tercih edilen 
otomobillerinden Astra modelimiz 
yanında Amiral gemimiz Insignia ve 
geçen yıl en iyi dört çeker ödülü alan 
Mokka modelimizde sunacağız. ”

Özcan Keklik otomotiv pazarına 
yönelik sorulan soruya, kur ve faizlerde 
yaşanan yükselişlerin, ÖTV oranlarındaki 
artışın ve kredi işlemlerine yönelik 
getirilen sınırlamaların etkisiyle yılın 
ilk çeyreğinin geçen yıla göre %25 
daraldığını ancak nisan ayı itibariyle 
pazarda bir toparlanmanın olduğunu ve 
sektörü ilgilendiren önemli etkenlerde 
bugünkünden farklı olumsuz bir gelişme 
olmadığı sürece yılsonunda 700 bin 
dolaylarında bir pazarın olacağını ifade 
etti. 

Yeni Nesil 1.6 Dizel Astra Ailesinde  

O
‘’Sınıfının En Sessiz ve En Kuvvetli’’ dizel motoru 1.6 Astra HB, Sedan ve Sports Tourer modellerinde 

satışa sunuldu.

Tümüyle alüminyumdan oluşan gövdesi 
sayesinde yeni 1.6 CDTI motor, 
yeni Euro 6 emisyon standartlarını 
karşılıyor. Güçlü NOx Teknolojisi 
(LNT) kullanılarak Nitrojen Oksit 
(NOx) seviyeleri azaltıldı. Özel yapısı 
sayesinde bakım gerektirmiyor veya 
fazladan bir sıvı tankı bulunmuyor. 
Yeni motor yelpazesinin en dikkat 
çeken bir diğer karakteristiği ise şaşırtıcı 
derecede sessiz ve titreşimden yoksun 
olması. Overboost ile 320 Nm’ye varan 
anlık performans etkileyici. Yeni 1.6 
CDTI dizel motor, ayrıca Start & Stop 
Sistemi’ni standart olarak sunuyor.

OpelAstra hatchback, notchback ve 
Sports Tourer modelleri için sunulan 
dizel seçeneği içinde, tümüyle yeni 100 
kW/136 hp ‘lik 1.6 CDTI göze çarpacak. 
En yeni nesil, tamamen alüminyum turbo 
ünitenin değişken performans düzeyleri 

1,7 litrelik silindire sahip motorların yerini 
alarak Opel’in dizel portföyünde yeni bir 
çağ açacak.

Opel’in yeni nesil dizel motoru, Euro 
6 emisyon standardına uyumu ile en 
temiz dizel olarak nitelendiriliyor. Motor, 
optimize edilmiş parça tasarımıyla 
gürültü ve titreşim üretiminde sınıfının 
en iyisi. Opel’in yeni 1.6 CDTI motoru 
sınıfında en sessiz dizel olması sebebiyle 
fısıltı sessizliğinde dizel adına layık 
görülmüştür. Motorun güçlü ve temiz 
performansına yüksek basınçlı common 
rail sistemi, zayıf NOx giderici egzoz son 
işlemi (LNT) ve kapalı çevrim yanma 
kontrolü özellikleri de eklenmiştir. 
Güçlü tepki sağlayan VTG (değişken 
türbin geometrisi) turbo şarjıyla birlikte 
bu özellikler motorların temel teknik 
unsurlarını oluşturuyor. 

Motor güçlü 320 Nm’lik maksimum 
tork üretiyor. Bu değer, önceki 130 
hp’lik 1,7 litre motordan yüzde yedi 
daha fazla. Ayrıca yakıt verimliliği de 
geliştirilmiş ve CO2 emisyonları daha 
az. 100 km’de 3,9 litrelik dizel motorda 
uygulanmış ve sadece 104 g/km CO2’lik 
emisyon değeriyle 1,7 litrelik motordan 
yüzde sekize kadar daha az emisyon 
sağlıyor. Bu nedenle Astra 1.6 CDTI 
motorun Almanya’da A+ enerji tasarrufu 
etiketine sahip. Astra sıfırdan 100 km/
sa hıza 10,3 saniyede (notchback: 10,1 
saniye); beşinci viteste 80’den 120 km/
sa hıza yalnızca 9,2 saniyede (notchback: 
9,1 saniye, Sports Tourer: 9,9 saniye) 
ulaşıyor. En yüksek hızı 200 km/sa. 
Opel’in, 1.6 CDTI motora yönelik 
Avrupa’daki üretim tesislerine yaptığı 
yatırım 50 milyon Euro. 

97 g/km CO2: 81 kW/110 hp’lik 1.6 
CDTI 

Yeni nesil turbo dizelin 81 kW/110 hp’lik 
versiyonu ilk kez Cenevre’de görücüye 
çıkacak. Ayrıca düşük devirde tork 
özelliğine sahip bu motor, 300 Nm’lik 
maksimum tork üretiyor. NEDC testinde 
100 km’de 3,7 litre dizel yakıt tüketimi 
sağlayan motor, 100 gramın altında CO2 
emisyon değerine sahip. Emisyon değeri 
yalnızca 97 g/km.

Astra hatchback, notchback ve Sports 
Tourer sıfırdan 100 km/sa 12,0 saniyede 
ulaşıyor, en yüksek hızı ise186 km/sa’tir.

Opel’in Geliştirdiği Yeni Nesil Dizel Motor 3,9l /100 km ve 320 Nm değerlerine sahip 1.6 CDTI 



Yeni Mazda3



eni Mazda3, AutoAlliance 
Thailand fabrikasının üretim 
bandından iniyor. Rayong’da 
Bangkok’un 140 kilometre 

güneydoğusunda bulunan fabrika, 
Japonya’da bulunan Hofu ve Meksika’da 
bulunan Salamanca fabrikalarından 
sonra yeni kompakt modeli üreten 
üçüncü tesistir. Fabrikanın ürettiği araçlar 
Tayland pazarı için tahsis edildi ve 
burada satışa sunuldu.

Mazda Motor Corporation Başkanı ve 
CEO’su Masamichi Kogai, fabrikada 
düzenlenen törende şunları söyledi: 
“AutoAlliance Thailand, geleceğe dönük 
büyüme açısından Mazda’nın en önemli 
üretim tesislerinden biridir. Tayland, 
ASEAN bölgesinde gerçekleştirdiğimiz 
faaliyetlerin merkezidir; burada 
SKYACTIV donanımlı araçların 
üretimine başlanması, faaliyetimizin 
bu ülkede yeni bir aşamaya geçtiğini 
göstermektedir. Mazda araçlarının 

insanların hayatlarını zenginleştirmesini 
istiyoruz. Müşterilerimizin kendilerini 
özel bir bağla Mazda’ya bağlı 
hissetmelerini ve hayatlarında 
değiştirilemeyen bir yer edinmek 
istiyoruz. İş ortaklarımız, bayilerimiz 
ve tedarikçilerimizle birlikte işimizi 
büyütmeye ve bir yandan da, Tayland’ın 
otomotiv endüstrisinin gelişimine katkıda 
bulunmaya devam edeceğiz”.

Mazda, aynı zamanda Asya-Pasifik 
bölgesi için Mazda2 subkompakt ve 
Mazda BT-50 pickup modelleri de 
ürettiği Rayong fabrikasında 2011 
ve Ocak 2014 arasında 12.661 adet 
eski nesil Mazda3 üretti. 2003 yılında 
ilk çıktığından bu yana global olarak 
4 milyon adetten fazla Mazda3 satışı 
gerçekleştirildi. Ultra verimlilik sağlayan 
hafif SKYACTIV Teknolojisinin yanı 
sıra, yeni üçüncü nesil Mazda3’ün ana 
özellikleri arasında sportif ve şık KODO 
gövde, yeni kabin içi MZD Connect 

araç içi bağlantı sistemi ve yeni güvenlik 
teknolojilerinden oluşan i-ACTIVSENSE 

serisi yer alıyor.

Y
Yeni kompakt modelin üretimi Rayong’da bulunan AutoAlliance’da başladı

Dünyadaki üçüncü Mazda3 fabrikasının gerçekleştirdiği üretim Tayland’daki müşterilere sunulacak



otorsporları konusundaki 
birikim ve tecrübesi, 
markanın tarihi kadar 
köklü olan Skoda, bu 

deneyimlerini iki mükemmel aile 
otomobilinde, Octavia RS ve Octavia 
Combi RS’te kullandı. Sonuçta “bugüne 
kadar üretilmiş en hızlı Octavia”yı 
yaratan Skoda, yeni Octavia RS ailesini 
Türkiye’de de satışa sundu. 119.900 
TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan 
Octavia RS ve Octavia Combi RS, 
sipariş üzerine Türkiye’ye ithal edilecek.
“Markanın kalbi” olarak nitelenen 
yeni nesil Octavia, Skoda’nın sportif 
genleriyle birlikte şimdiye kadar ki en 
güçlü versiyonuna kavuştu. Yeni Octavia 
RS ve Octavia Combi RS, tamamen 
yenilenerek Türkiye’de satışa sunuldu. 
Dış tasarımında yeni Octavia’nın temel 
karakteristiğini taşıyan RS ailesi, bununla 
birlikte sportif ve güçlü yönlerini ortaya 
çıkaracak farklılıklarla dikkat çekiyor. 
Siyah zeminli bi-Xenon ön farlar, RS 
serisine özel tamamen farklı tamponlar, 
özel hava girişleri, RS logosunun 
bulunduğu radyatör ızgarası, ilk etapta 

aracın göze çarpan özellikleri arasında. 
Bu güçlü ve sportif tasarım unsurları, 
her an performans sunmaya hazır bir 
görüntü ortaya koyarken, özel tasarımlı 
geniş jantlar da bunu tamamlıyor. RS’ler 
de, üç farklı jant seçeneği bulunuyor.
Octavia RS ve Octavia Combi RS’in 
arka tasarımı da, yine sportifliği ön 
plana çıkaracak kadar özel. Özel krom 
kaplamalı çift egzoz çıkışı, siyah difüzör, 
karanlıkta bile ayırt edilmesini sağlayan 
arka tampondaki yansıtıcı şerit, sedan 
versiyonda bagaj üzerinde Combi’de 
ise arka camın üst bölümünde yer alan 
spoiler da, RS serisinin ayrıcalıklı diğer 
dış detaylarını oluşturuyor. Tüm bunların 
yanında RS ve Combi RS’de isteğe bağlı 
sunulan geniş panoramik cam tavan da 
bulunuyor. 
Bu sportif ruh, aracın iç mekanında 
da hissediliyor. Gösterge paneli, orta 
konsol, koltuklar ve tavan kaplamasında 
siyahın hakimiyeti açıkça görülürken, 
özel tasarımlı spor RS ön koltuklar, hem 
sürücü hem de yolcuya sportif deneyimi 
vaat ediyor. Kırmızı veya gri renkli 
dekoratif dikişlere sahip bu koltuklardaki 

yan desteklerse, sürücü ve yolcuları 
sıkıca sarıyor, güvenliği artıyor. Koltuklar 
istenirse deri-kumaş, istenirse tamamen 
deri kaplamayla alınabiliyor.
RS serisinin her iki modelinde de 
iç mekandaki pratik “simply clever” 
donanımlar, geniş diz ve baş mesafesi 
gibi unsurlar ise, Octavia’dan geliyor.  
Octavia RS’te 568, Octavia Combi 
RS’teyse 588 litrelik bagaj hacmi 
bulunuyor. 
Performans seçici ve eşsiz bir ses 
deneyimi
Octavia RS ve Octavia Combi RS, 
kompakt bir spor otomobile özgü yol 
tutuşu sağlamak amacıyla standart olarak 
spor süspansiyonla üretilmekte. RS 
modelinin yüksekliği 12 mm (Combi’de 
13 mm) alçaltıldı. Yeni geliştirilen 
arka aks, güçlendirilmiş şasi de, yine 
aracın sportif karakterini ve üstün yol 
tutuşunu sağlayan unsurlar arasında. ESC 
(Elektronik Denge Kontrolü) sistemine 
entegre edilmiş XDS elektronik 
diferansiyel kilidiyse, virajların sportif ve 
güvenli şekilde  dönülmesini sağlıyor. 
Yeni elektro mekanik direksiyon kutusu 

da, sürücünün küçük hareketlerle 
virajlarda aracın ideal çizgisini rahatlıkla 
yeniden kazanabilmesine olanak tanıyor.
Bunlara ek olarak Octavia RS ve 
Octavia Combi RS’te sürücülerin tek 
bir düğmeyle çekiş özelliklerinin yanı 
sıra sportif motor sesini ayarlamaya 
yarayan “Performans Modu Seçimi” de 
bulunmakta. Octavia RS istenirse “RS 
Challenge Paketi”yle de satın alınabiliyor 
ve bu paket, tur zamanını da ölçebilen 
renkli “Maxi DOT” dahili bilgisayarı da 
kapsıyor.  Güvenlik donanımlarıysa, tıpkı 
tüm Octavia modellerinde olduğu gibi 
eksiksiz.
Bugüne kadar üretilmiş en güçlü Octavia 
olan Octavia RS, gücün yanı sıra daha 
düşük yakıt tüketimi de sunan motor 
seçeneklerine sahip. 220 HP gücündeki 
2.0 lt TSI benzinli motor 100 km’de 
ortalama 6.2 lt yakıt tüketim değerine 
sahip. 248 km/s azami hız yapabiliyor. 
184 HP gücündeki 2.0 lt TDI dizel 
motorun azami hızı ise 232 km/s ve 100 
km’de 4.6 lt tüketim değerine sahip. Her 
iki motor seçeneği de, 6 ileri DSG çift 
kavramalı otomatik vites ile sunulmakta. 

M

Skoda’nın Sportif Oyuncusu 
Octavia RS Türkiye’de

Köklü motorsporları tarihine sahip Skoda, sporcu karakterini bu kez mükemmel bir aile otomobilinde kullandı ve 
Octavia RS’i tasarladı. Agresif ve keskin çizgilere sahip yeni tasarımı, sınıfının en iyisi kabul edilen özellikleri ve 

güçlü motor seçenekleriyle dikkat çeken Octavia RS ve Octavia Combi RS, Türkiye’de satışa sunuldu. 



ransız lüks otomobil üreticisi, Type 
18’in modern yorumu olan Veyron 
16.4 Grand Sport Vitesse “Black Bess”i 
sunuyor. Zamanında dünyanın en hızlı yol 

otomobillerinden biri olan Type 18 “Black Bess”, bugün 
dünya hız rekorunu elinde tutan Bugatti Veyron’un 
da selefi olma özelliğini taşıyor. Edition içinde yer alan 
tüm modellerde olduğu gibi bu yeni Legends modeli 
de 2.15 milyon Euro net satış fiyatına sahip ve üretim 
miktarı da yalnızca üç ile sınırlı tutuldu. Daha önce 
piyasaya sunulmuş olan dört Legend modelinde yer 
alan 12 otomobilin tamamı satıldı.
Type 18, sahip olduğu etkileyici teknolojik özellikler 
sayesinde hem zamanının ötesinde olması hem 
de kendi başına bir kategori oluşturması nedeniyle 
savaş öncesi dönemin en önemli Bugatti’leri arasında 
yer alıyordu. Sıralı dört silindirli motoru ve beş litre 
kapasitesiyle bu otomobil, 100 HP’nin üzerinde güç 
üretebiliyordu. O dönemde inanılmaz bir seviye 
olan saatte 160 km/s hıza ulaşan Type 18, gerçek bir 
yarış safkanı ve aynı zamanda piyasadaki en hızlı yol 
otomobiliydi.
 “Black Bess” Bugatti Legends: Otomobilin ilk 
günlerindeki en hızlı süper spor otomobilden 

günümüzün en hızlı süper spor otomobiline, tüm 
Legend otomobillerde olduğu gibi “Black Bess” de 
Bugatti Veyron 16,4 Grand Sport Vitesse temel alınarak 
geliştirildi. 1.200 HP güce sahip 8 litrelik W16 motoru, 
3.000–5.000 d/d’de 1.500 Nm gibi eşi benzeri olmayan 
bir tork gücü üretiyor. Tavanı kapalıyken saatte 408.84 
km/s maksimum hıza ulaşan Vitesse, bugüne kadar 
üretilmiş olan en hızlı üstü açık otomobil.
“Black Bess” Vitesse’nin gövdesi, tamamen karbon 
fiberden imal edildi ve aynı tarihsel selefi gibi tamamen 
siyah renge boyandı. Type 18 “Black Bess”in hemen 
göze çarpmasını sağlayan altın rengindeki vurgular da 
modern Bugatti’nin seçkin moda anlayışını yansıtıyor. 
Örneğin, Bugatti’nin gövde parçalarının bazıları 24 
karatlık altınla kaplandı. Aynı şekilde, Bugatti’nin etkileyici 
at nalı logosunda da bu kıymetli malzeme kullanıldı 
ve böylece, siyah ön ızgaranın önünde parlayarak, 
Vitesse’in ön görünümünde gerçek bir ifade oluşturdu. 
Bu ifade, farların altından başlayan, arkaya doğru yan 
kanatların üzerinden kıvrılarak ilerleyen ve kapının 
bitiminde de sona eren altın rengindeki çizgilerle daha 
da vurgulu bir hale getirili.
 Benzer bir şekilde parlak altın dokunuşlara sahip olan 
diğer unsurlar da otomobilin arkasındaki EB logosu ve 

yine aynı şekilde şirketin kurucusu Ettore Bugatti’nin 
baş harflerini siyah renkte yazıldığı siyah jantların yuvası. 
Ve, elbette “Black Bess” isim plakasını üzerinde taşıyan 
ve şık bir şekilde altın rengine boyanan yakıt deposu ile 
kapağını da unutmamak gerek.
 “Black Bess” Legend Vitesse’in iç mekan döşemesinde 
de, en kaliteli deri kullanıldı. Tavan döşemesi, ayak 
boşluğu, koltuklar, uzatılmış orta konsol ve arka 
bölmede açık “Bej” ton kullanılırken, gösterge paneli, 
gösterge panosu, kapı çerçeve paneli ve kaput 
panelinde “Havanna” ile tezat oluşturuldu. Kırmızı 
“Crimson” deri ile kaplanan direksiyon simidiyle 
de tarihi Type 18 “Black Bess”e açık bir gönderme 
yapılıyor. Bu vurgu alınıyor ve koltukların dış yüzeyinde 
ve emniyet kemerlerindeki kırmızı dekoratif dikişlerde 
de devam ettiriliyor.
Kuşkusuz, kapı panelleri, otomobilin en etkileyici 
ayrıntıları arasında yer alıyor. Esasen bu, otomobilin 
iç mekan tasarımında yapılan en cesur projelerden 
biri. Her iki panel de “Havanna” deri ile kaplandı ve 
üzerine de hem tarihi Type 18 “Black Bess” hem de 
Roland Garros’un uçağı Mrane Saulnier Type H’nin 
çizimleri işlendi. Bu çizimler, aynı 1920’lerin başında lüks 
otomobillerin bileşenlerinin elle boyanması gibi derinin 
üzerine doğrudan elle işlendi. Bu çizimlerin bozulmalara 
ve çevresel etkilere maruz kalmaması amacıyla özel 
bir mürekkep ve yeni bir işleme yöntemi geliştirildi. 
Otomobil üretimi alanında daha önce hiçbir zaman 
geleneksel ayrıntılar bu kadar mükemmel bir şekilde 
uygulanırken, modern üretim standartlarıyla kalite 
standartları da yerine getirilemedi. Bu, Bugatti’nin yenilik 
alanındaki gücünün de bir teyidi. Ve aynı zamanda üç 
Legend otomobilin altı kapı panelinin de birbirinden 
farklı olması bireyselliğe de güçlü bir vurgu yapılıyor. 
Buggatti’nin rafine malzemelerin kullanımı ve orijinal 
otomobillere azami derecede vefa gösterilmesi 
yönündeki talebi de otomobilin iç mekanında, sinyal 
kollarında ve orta konsol panelinde yüksek kaliteli gül 
ağacının kullanılmasında da görülüyor. Otomobilin iç 
kısmında da ayrıca altın görmek mümkün ve bej deri 
kullanılan ve tarihi otomobili gösteren bir çizimin elle 
işlendiği arka bagaj kapağındaki EB logosu da altından 
yapıldı. 
Elbette, “Les Légendes de Bugatti” ismini taşıyan, bej 
renginde, deri kaplı orta konsol uzantısı, dans eden fil 
kabartması (bu modelde altın dokunuşlarla tamamlanan 
Legends Edition sembolü) ve Type 18 “Black Bess”in 
resmini taşıyan kapı eşikleri gibi Legend’in geleneksel 
özelliklerini de içinde barındırıyor. 

F

BUGATTI; “BLACK BESS”TEN 
SADECE 3 ADET ÜRETECEK…

Bugatti, altı otomobilden oluşan “Les Légendes de Bugatti” (Bugatti Legends) Edition serisinin beşinci modelinde, 
caddelere çıkan ilk yasal süper spor otomobillerden biri olarak otomotiv tarihine geçen efsanevi Type 18 “Black 

Bess”i yeniden canlandırıyor.



entley, 2017 yılında piyasaya 
sunulacak baştan aşağı 
yenilenmiş SUV’lara özgü bir 
versiyon olmaya hazırlanan 

Bentley’nin ilk plug-in hibrit modelini 
ortaya koyan teknolojisi Bentley Hybrid 
Concept ile güçlü ve çok daha verimli 
bir geleceğin hayalini kuruyor. 
BENTLEY PLUG-IN HİBRİT SİSTEMİ
Bentley’nin hibrit sistemiyle kullanıcılar 
da geniş bir yelpazede modern, güçlü 
ve verimli güç aktarım sistemleri 

seçeneklerine sahip olacak. Plug-in hibrit 
sistem, Bentley’nin dünyaca ünlü göz 
alıcı lüksü, zamanın ötesinde tasarım ve 
sektör lideri sadeliğinden herhangi bir 
taviz vermeden hem gücü yüzde 25 
oranında artırıyor hem de karbondioksit 
emisyonunu yüzde 70 oranında 
düşürüyor. Bentley hibrit modeller 
ayrıca, yalnızca elektrik kullanarak en 
az 50 kilometre gidebilme özeliğine de 
sahip ve böylece herhangi bir karbon 
emisyonu olmadan açık yolda daha 

güçlü performans seçeneğiyle şehir içi 
sürüş imkanı sunuyor.
BENTLEY HYBRID CONCEPT
Bentley Hybrid Concept, hibrit 
teknolojinin lüks ve performansın 
zirve noktasını daha da üst düzeye 
çıkarabileceğini ortaya koymak amacıyla 
Bentley ailesinin amiral gemisi modeli 
Mulsanne’in üzerine inşa ediliyor. 
Otomobilin far, radyatör kapağı 
çerçevesi, fren kaliperleri, ince çizgi 
detayları ve marka işaretlerindeki bakır 

detaylar da dahil olmak üzere elektrik 
aksamını vurgulamak amacıyla hem dış 
tasarımda hem de iç mekanda bakır 
kullanıldı. Elle cilalanan döşemeler, 
düğme çerçeveleri ve göstergelere 
yapılan eklemelerle bakır dokunuşlar 
kabin bölümünde de kendini gösteriyor. 
Mulliner Driving Specification elmas 
biçimindeki iç aksamda yer alan bakır 
çapraz dikişler de son dokunuşlara ayrı 
bir güzellik katıyor.

B

BENTLEY, PLUG-IN HİBRİT 
TEKNOLOJİSİNİ LÜKS OTOMOBİL 

PAZARINA SUNUYOR…
Bentley Hybrid Concept teknolojisini ilk olarak amiral gemisi Mulsanne’da gösterecek. Hibrit teknolojinin ilk 

uygulaması, 2017 yılında piyasaya çıkacak olan Bentley SUV’da gerçekleşecek.



eçtiğimiz Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda dünya prömiyeri 
yapılan ve PEUGEOT’nun 
B segmentindeki ürün arzını 

taçlandıran PEUGEOT 2008 100 binin 
üzerinde siparişle 2013 yılının en çok 
satılan modellerinden biri oldu.

Çin ve Latin Amerika dışında tüm 
dünya pazarları için sadece Mulhouse 
Fabrikası’nda üretilen PEUGEOT 
2008, parçalarının %73’ü Fransa’da 
üretildiğinden, 2013 Eylül ayında « 
Fransız Menşei Garantili« etiketi aldı. 
Aynı zamanda Euro NCAP testlerinden 
5 yıldız alan 2008 Grip Control çekiş 
sistemi teknolojisine sahip sınıfının tek 
modelidir. 
Kısa sürede önce Fransız tüketicilerin ve 
ardından Avrupa’daki diğer müşterilerin 
beğenisini kazanan yeni modelin başarılı 

olması Mulhouse Fabrikası’nda üretim 
kapasitesinin arttırılmasına neden 
oldu. Buna göre, günlük üretim miktarı 
lansmandan bu yana iki katına çıkarak 
680 araca ulaştı. 

PEUGEOT 2008 aynı zamanda 
İrlanda’da, İtalya’da, İspanya’da, Fransa’da, 
Polonya’da, Türkiye’de yaklaşık 10 
ödül kazandı ve toplam satışlarının 
%68’inin üst donanım düzeylerinde 
gerçekleşmesiyle PEUGEOT’nun B 
segmentinde ürün gamında yükseliş 
stratejisine katkıda bulundu. 

100 bininci 2008’in müşterisi Mulhouse 
Fabrika Müdürü Corinne Spilios ve 
PEUGEOT Fransa Direktörü Xavier 
Duchemin’in katılımıyla düzenlenen 
anahtar teslimi törenine katıldı. 

G

100 bininci PEUGEOT 
2008 üretildi 

Peugeot’nun yeni şehirli crossover modeli 2008, lansmanının üzerinden bir yıl geçmeden 100 000 adet üretim 
barajını geçti. Mulhouse Fabrikası’nda üretilen 100 bininci PEUGEOT 2008, Mulhouse Fabrika Müdürü Corinne 

Spilios ve PEUGEOT Fransa Direktörü Xavier Duchemin katılımıyla düzenlene bir törenle müşterisine teslim edildi.



Ford Otosan Mühendisliği’nin 
Yeni Eseri 



ord Otosan Genel Müdürü 
Haydar Yenigün, her 
aşamasında Türk mühendis 
ve işçilerinin emeğinin olduğu 

Courier ile Ford Otosan’ın küresel 
konumunu güçlendirdiklerini söyledi. 
Yenigün, “B segmentindeki yeni hafif 
ticari aracımız ile Ford’un yeni ticari araç 
ürün gamını tamamlamış bulunuyoruz. 
Ürün mühendisliği ve prototipten fabrika 
inşaasına, hat kurulumundan üretime 
kadar tüm mühendislik çalışmalarının 

Ford Otosan tarafından yürütülmesi 
bizim için büyük bir onur. Bir ürünün 
üretilmesi için gereken 4 unsurun 
tamamını Ford Otosan olarak biz 
yaptık ve hem Ford bünyesinde hem 
de Türkiye’de bir ilke imza attık. Ford 
Avrupa’nın ticari araç üssü Ford Otosan, 
Tourneo Courier ve Transit Courier için 
dünyadaki tek üretim merkezi olacak. 
Ford’un 2014 yılının ilk çeyreğinde 
Avrupa ticari araç pazarında elde ettiği 
10.4% oranındaki son 16 yılın rekor 

ilk çeyrek pazar payı yenilenen ürün 
gamının başarısını gösteriyor. Courier ile 
yepyeni bir sınıfa adım atan Ford’un, bu 
başarıyı 2017 yılında 3.2 milyon adetlik 
hacme ulaşması öngörülen Avrupa ticari 
araç pazarında yeni modelimizle daha 
da üst seviyeye taşıyacağına inanıyoruz.” 
dedi. 
Courier’nin her aşamasında Ford Otosan 
mühendislerinin emeği var
Toplantıda söz alan Ford Otosan 
Ürün Geliştirme’den Sorumlu Genel 

Müdür Yardımcısı Ernur Mutlu, yaptığı 
konuşmada; “Ford Otosan olarak 50 
yılı aşkın Ar-Ge deneyimine sahibiz. 
1961 yılında 10 kişilik mühendis ekibi ile 
çıktığımız Ar-Ge yolculuğumuzda bugün 
1300 kişilik sektörün en büyük Ar-Ge 
yapılanmasına sahibiz. Bugüne kadar 
motor, binek otomobil, ağır ticari, orta 
ticari ve hafif ticari konularında sayısız 
projeye imza attık. Ford Otosan Ford’un 
global hafif ticari geliştirme merkezi 
haline gelmiştir” dedi. 

Ürün mühendisliği ve prototip çalışmalarından üretime kadar tüm mühendislik çalışmaları Ford 
Otosan tarafından yapılan ve Ford’un küresel ticari araç ailesinin son halkası olan Tourneo 

Courier ve Transit Courier; Van, Kombi Van ve Kombi olmak üzere üç farklı gövde tipi ve iki 
dizel motor seçeneğiyle, 36.750 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatlarla Türkiye’de pazara 

sunuldu. 

F

Toplantıda Tourneo Courier ve 
Transit Courier hakkında bilgi veren 
Ford Otosan Satış, Satış Sonrası 
ve Pazarlamadan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Aykut Özüner ise 
konuşmasında Türk halkının ihtiyaçlarını 
en iyi şekilde karşılayabilen araçlardan 
biri olacağına inandıkları Tourneo 
Courier ve Transit Courier ile Türkiye’de 
önemli satış başarıları yakalayacağına 
inandıklarını söyledi. Tourneo Courier 
modelinde Kombi versiyonu, Transit 
Courier modelinde ise Van ve Kombi 
Van olmak üzere iki farklı karoser ile 
satılacak Courier ailesinde 1.5 litre 75 PS 
gücünde ve 1.6 litre 95 PS gücünde iki 

farklı dizel motorun sunulacağını belirten 
Özüner; Trend, Deluxe, Titanium ve 
Titanium Plus olmak üzere geniş bir 
donanım seviyesi sunduklarını belirtti. 
Transit Courier’nin 36 bin 750 TL, 
Tourneo Courier’nin ise 41 bin 750 
TL’den başlayan rekabetçi anahtar teslim 
fiyatları ile satışa sunulduğunu aktaran 
Özüner 100 km’de ortalama 3,7 lt 
yakıt tüketimi ile sınıfının en düşük yakıt 
tüketimi ve 2,6 metreküplük rekabetçi 
yükleme kapasitesi sunan Courier 
modellerinin göz alıcı tasarımı, üstün 
güvenlik ve konfor donanımları ile ticari 
araç pazarına hareketlilik getireceğini 
söyledi. 

Tourneo Courier ve Transit Courier 
Türkiye pazarında 1.5 litre TDCi 75 PS 
ve 1.6 litre TDCi 95 PS dizel motor 
seçenekleri ile satışa sunulacak. Start/
Stop ve hız sınırlandırıcısı gibi özelliklerle 
yakıt verimliliğini maksimuma çıkarak 
motor seçeneklerinden 1.5 litrelik 
TDCi motor 100 km’de 4,1 litre, 1.6 
litrelik TDCi motor ise 3,7 litreye varan 
ortalama yakıt tüketimi değerlerine 
sahip. 1.5 litrelik motor kilometrede 108 
gr CO2 emisyonu, 1.6 litrelik motor 
ise kilometrede 97 gr CO2 emisyonu 
değerlerine sahip. Tourneo Courier ve 
Transit Courier ayrıca, 3 yıllık kullanım 
maliyetleri hesaplandığında küçük hafif 

ticari araç segmentindeki rakiplerine göre 
avantajlar sağlıyor.  
Transit Courier’nin Van Trend versiyonu 
36.750 TL, Van Deluxe versiyonu 
40.750 TL, Kombi Van Trend versiyonu 
ise 39.900 TL’lik anahtar teslim fiyatla 
satışa sunuldu. Tourneo Courier ise 
Trend donanım seviyesi ile 41.750 TL, 
Deluxe donanımda 43.750 TL, Titanium 
donanımda 47.250 TL ve en yüksek 
donanım seviyesi olan Titanium Plus 
donanımında ise 49.500 TL’lik anahtar 
teslim fiyat etiketine sahip. 



azıma başlarken bu projenin 
nasıl ortaya çıktığından ve 
neden motosikletleri ele 
aldığımdan kısaca bahsetmek 
isterim. Yeniden işsizler 

kervanına katıldığım dönemde bir karar 
almıştım: “Aldığım tazminatımla kendime 
kamera alıp fakültesini bitirdiğim, branşım 
olan “SİNEMA” alanında esas mesleğimi 
yapacağımdı”... Uzun araştırmalar 
sonucunda üzerinde çok düşünerek şu 
an kullandığım kameramı satın aldım. 
Ardından kurgu setimi ve masamı 
tamamladım ve konu bulup üretime 
geçme zamanım gelmişti. İkinci belgesel 
filmim “Biz de Varız” isimli projede bunu 
tamamlayan unsur oldu. “Biz de Varız” 
nasıl ortaya çıktı? Neydi? Ne anlatmak 
istiyordu? Ne amaçla yapılmıştı? Şimdi 
kısaca bu soruların cevaplarına değinerek 
yazıma devam edeceğim.

“Biz de Varız” projesi nasıl ortaya çıktı... 
25 Mart 2010’da İstanbul’da düzenlenen 
“Twestival” isimli etkinliğe değerli 

büyüğüm ve fotoğraf sanatçısı Yeşim Mutlu 
tarafından bu güzel geceyi görüntülemek 
ve belgelemek için davet edildim. Bu 
etkinlikte bulunan diğer fotoğraf sanatçıları 
Haluk Harman, Gökhan Koçak ve Çiğdem 
Tatlısert ile tanışma fırsatım oldu. Çiğdem 
ile ilk defa tanışıyordum ve o gece zaman 
farklı mekanlarda birlikte çalıştık. Pek fazla 
sohbet etme imkanımız olmamıştı ve en 
kendisinin motosiklet sürücüsü olduğunu 
12 Haziran 2010’da Habertürk gazetesinde 
Kadir Ecevit Özoğlu ile yaptığı röportajı 
okuyunca öğrendim. Röportajın konusu 
ilgimi çekmişti ve yeni filmim BAYAN 
MOTOSİKLETÇİLER’i ele alan bir konu 
üzerine olabilirdi. Arabalar ilgili alanımdı, 
ama motosikletle ilgili tek bir bilgim yoktu. 
Gerçekten bu projeyi “Çekebilir miyim?”, 
“Çekemez miyim?” diye düşünürken 
araştırmalarımı planladım, kafamdaki 
soruları aşamalara ayırdım ve çalışmaya 
başladım.

Projenin ilk adımlarında kafamda tek bir 
hedef vardı: “Sağlıklı ve başarılı bir şekilde 

elimden geldiğince en iyi işi çıkartıp 
kendimi geliştirmeliyim.” Bu yolda ve 
mücadele de beni bekleyen sorunların, 
olayların ve süprizlerin neler olabileceğini 
kestirmek zordu. Olayları akışına bırakıp 
projeyi şekillendirmek, bilmediğim bir 
alanda insanların arasına karışıp onların 
dünyasını tanımak, anlamak yeni bir keşif 
olacaktı. Araştırmalarım, çalışmalarım hızla 
sürerken “RideTurkey” isimli motosiklet 
grubunun ilk toplantısına 23 Haziran 
2010’da Çiğdem Tatlısert’in daveti 
üzerine katıldım. Birçok insanı buradan 
tanıdığım için filmin ilk gösterim aşaması 
da yine bu grubun bir toplantısı sırasında 
gerçekleştirildi. Bilgiler toplaya toplaya, 
insanları tanıya tanıya yavaş ve emin 
adımlarla ilk aşamam da ilerliyordum.

Bu ilk aşama şu süreçlerden, çeşitli 
motosiklet forumlarını, internet sayfalarını, 
dergilerini okumakla, konunun detaylarını 
araştırmadan oluşuyordu. İkinci aşamam 
da konuyu nasıl işlemem ile ilgi süreçti ve 
bu süreç içerisinde izlediğim yabancı bir 

belgesel film bana çok yardımcı oldu. Filmin 
içerisinde ayrı ayrı mesleklerden insanlar 
yer almaktaydı ve hepsi kendi hikayelerini 
anlatıyordu. Ben de filmimi bu şekilde 
ele alıp farklı mesleklerden olan bayan 
motosiklet sürücülerine kendi hikayelerini, 
kendi sıkıntılarını anlattırmalıydım. Bu 
sürecin takibinde üçüncü aşamadaki 
araştırmam farklı mesleklerden bayan 
motosikletçiler bulmak oldu ve tek tek 
hepsine ulaşıp konuya yaklaşımlarını 
irdeleyerek filmin sınırlarını çizdim. Filmde 
maksimum beş kişi yer almalıydı ve bu 
beş kişinin de meslekleri ile motosiklet 
hikâyeleri birbirinden farklı olmalıydı. Benim 
bu planlarım ve düşüncelerim çerçevesinde 
fotoğraf sanatçısı Çiğdem Tatlısert, 
müzisyen Hande Ateş, milli sporcu ve 
motosiklet yarışçısı Name Ekin, milli sporcu 
ve motosiklet yarışçısı Burcu Özatamer 
Tugayoğlu ve çevirmen Gökçe Karakurt 
ile görüşerek projemden bahsettim. 
Arkadaşlarımın, kıymetli dostlarımın hepsi 
projede yer almayı kabul ederek filmimin 
şeklinin oluşmasına katkıda bulundular.

Y
“Biz de Varız”

Bu film projesi hakkında ilk olarak Çiğdem ile konuştum 
ve ne yapmak istediğimi, nasıl bir proje olacağını anlattım. 
Yaklaşımlar, beklentiler bu ilk adımda önemliydi. Olumlu 
yaklaşarak fikirlerini ve görüşlerini benimle paylaştı. 
Bir deneme çekimi yapmak istediğimi belirttim ve 
21.08.2010’da gece sürüşü çekerek film projem üzerinde 
çalışmaya başladık. Benim için bir deneme aşaması olan 
bu çekimler oldukça keyifli geçmişti. Gecenin bir saatinde 
Bağdat Caddesinde olup hayatı farklı pencereden görmek, 
motosiklet sürüşünü çekmek güzeldi. Bana sosyal paylaşım 
sitesi üzerinden gelen bir davette 28 – 29 – 30.08.2010’da 
üç günlüğüne Halfeti – Hasankeyf – Mardin gezisi vardı 
ve Çiğdem fotoğraf sanatçısı olduğu için bu geziyle 
ilgili daveti kendisine gönderdim. Aramızda yaptığımız 
yazışmalarda “Geziye gidelim mi? Gitmeyelim mi?” 
diye konuşurken bu üç günlük organizasyona katıldık. 
Keyifli geçen seyahatimizde Çiğdem’i fotoğraf çekerken 
görüntüledim. Film için bu görüntüleri topluyordum, ama 
bir yandan da ona bu seyahatini hatıra olarak bırakma 
şansına nail oluyordum ve oraya yeterli teknik malzemeyi 
taşıyamadığım için küçük dijital fotoğraf makinesinin 
kamerasını kullandım. Filmimin üçüncü çekim aşaması 
olan röportaj kısmını 20.10.2010 tarihinde gerçekleştirdik. 
İlk çekimlerimiz oldukça keyifliydi. Kurgu masasına geçip 
Çiğdem’in görüntülerini attıktan sonra bu işin olacağına 
ve iyi yönde gideceğine inanmaya başlamıştım. Geriye 
Çiğdem’in bu enerjisini, hikayesini sürekleyecek insanları 
bulmak kalıyordu. Bu aşamalarda itiraz etmeden, kendi 
doğallığıyla yardımcı olan Çiğdem, kendini geliştirebilen, 
işini elinden geldiğince en iyi şekilde yapan bir fotoğraf 
sanatçısıdır. Kendisi gibi enerjik, sıcak kanlı bir insanı 
tanıdığım için şanslıyım.

Hande Ateş ile Rideturkey’in bir toplantısında tanıştım. 
Hande’ye projemi anlattım ve kendisi sevencenliğiyle, 
saygısıyla olumlu yaklaşmıştı. Hande, perküsyonist ve 
solistti. Kendisine çekim aşamalarımı anlattım ve ilk 
çekim aşamamız 28.09.2010’da motosiklet kullanırken 
gerçekleştirdik. Bu çekimimizi gerçekleştirdiğimiz mekan 
Kalamış Sahiliydi. Yolun ortasına geçip Hande’nin yoldan 
geçişini çekmem büyük cesaret işiydi. Çünkü sağlı sollu 
şekilde arabalar yanınızdan vızır vızır geçerken tehlikleri 
düşünmeden çekim yapmak oldukça zordu; ama bir o 
kadar da keyifliydi. İkinci çekim aşamamızda 25.01.2010’da 
Hande ve Funkenstein grubunun sahneye çıktığı The 
Hall isimli barda yapıldı. Üçüncü çekim aşamamızda 
09.12.2010’da Göztepe Özgürlük Parkında röportaj 
çekimleri ile son buldu. Hande ile gerçekleştirdiğim bütün 
çekimler çok keyifliydi. Kurgu masasına oturduğum zaman 
Hande ile Çiğdem’in görüntülerini peş peşe dizdiğimde 
film için istediğim akıcılığın bir kısmı sağlanmıştı ve projeye 
daha çok inanmaya başlamıştım. Hande, kendi alanında 
ilerlemeye çalışan ve işinde son derece profesyonel olan 
başarılı bir müzisyen. Ayrıca, filmimizin müziklerine Reha 
Omayer ve Murat Tuğsuz’la birlikte çalışarak imzasını attı. 
Böyle sevecen, sıcak kanlı bir insanı tanıdığım için şanslıyım.

Name Ekin, aynı şehirde büyüdüğüm ve kendisinin sportif 
başarılarını, öyküsünü sürekli okurdum. Motosiklet forum 
sitelerinde de kendisi ile ilgili birkaç yazı okumuştum. 
Kendisiyle ilk tanışma aşamam facebook sosyal ağı 
üzerinden oldu. Uzun bir yazışmanın ardından yüzü yüze 
görüşme fırsatı yaratıp ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bu 
toplantıda kendisine projemi, çekim aşamalarımı anlattım 
ve Name ile ilk görüşmeye gittiğimde karşımda sempatik, 
sıcak kanlı, benim gibi mütevazi birini bulacağımı tahmin 
etmiyordum. Restoranda oturmuş onu beklerken içeri 
neşeli biri girdi. Bana motosiklete olan tutkusunun nasıl 
başladığını anlattığında inanılmaz etkilenmiştim ve filmimin 

akışını sağlayacak üçüncü kişiyi de bulmuştum. İlk çekim 
aşamamız 29.09.2010’da bir tamirhanede gerçekleştirildi. 
Bu çekimin amacını zaten filmin içerisinde göreceksiniz. 
Röportaj çekimlerimizi teknik aksaklıklardan ve 
yoğunluklardan dolayı 21.06.2011 tarihinde gerçekleştirdik 
ve mekân olarak Çamlıca’yı kullandık. Name gibi mütevazi, 
sevecen, sempatik bir insanı tanıdığım için şanslıyım.

O sıralarda çektiğim bir iki kişi hikayeleri iyi olmasına 
rağmen filmin akıcılığı için gerekli randımanı sağlayamıyordu. 
Onları filmden çıkarırken çok uzun süre düşündüm ve biraz 
kırgınlık olmasına rağmen filmden ayırmak zorunda kaldım 
onları... Bu iki kişinin yerine yeni bir karakter ve motosiklet 
sürücüsü lazımdı. 24.02.2011 tarihinde katıldığım 
motosiklet fuarında da Taner Eraslan beni Burcu Özatamer 
Tugayoğlu ile tanıştırdı. Burcu’ya projemi anlattığımda 
olumlu yaklaşmıştı, irtibat numaralarını verip masamızdan 
kalkmıştı. Burcu, Fethiye’de yaşıyordu ve ben çekimleri 
nasıl gerçekleştireceğim diye düşünürken 23 Nisan’da 
Bodrum’da yarışlar olduğunu öğrendim. Burcu ile msn’de 
“Ne zaman uygunsun? Çekimlerimizi yapalım mı? “diye 
sordum. O da bana yarıştan birkaç gün önce gelmemi 
söylemişti. Daha önce iş tanımadığım bir insan ile dolu 
dolu, eğlenceli dört gün geçirmek için Fethiye yolculuğum 
başlamıştı. Fethiye’ye vardığımda kahvaltı ederken Burcu 
bana “Ben seni ilk gördüğümde sallamamıştım “Bu kız 

nasıl olsa vazgeçer” demiştim. Ama sen kalktın geldin” 
diye bir itirafta bulunmuştu. Bu sözlerden sonra proje 
için ne kadar inançlı olduğumu farketmiştim. Bir günüm 
dinlenmek ve etrafta gezinmekle geçtikten sonra Burcu 
ile ilk çekimlerimizi 19.04.2011’de motosikletle tur atarak 
gerçekleştirdik. Çekimlerimizin ikinci aşaması olan röportajı 
21.04.2010 Cuma günü Bodrum’da gerçekleştirdik. Set 
malzememizi kurduktan sonra bizim ne yaptığımızı merak 
eden teyzeler yüksek sesle konuşmayı başararak ilgimi 
çektiler ve bende meraklarını giderdikten sonra susup 
çekimimizi seyrettiler. Bodrum’da eğlenceli geçen iki 
günün ardından 23.04.2010’daki enduro motosiklet yarış 
günü gelip çatmıştı. O gün çok sıcak bir gündü ve hem 
elimdeki teknik malzemeyi korumaya çalışıyordum, hem 
de kendimi… Elimde o kadar teknik malzemeyle bir 
o yana bir buna koştururken sağlıklı ve güzel bir çekim 
gerçekleştirdim. Burcu ile ayrılırken yüzümde bir dost 
ve arkadaş daha kazanmanın mutluluğu vardı. Birlikte 
geçirdiğimiz bir hafta boyunca gözlemlediğim Burcu dobra, 
tuttuğunu koparan, bir şeyleri başarmak, geliştirmek için 
çalışan biri ve kendisi gibi misafirperver, sıcak kanlı bir insanı 
tanıdığım için şanslıyım. Bodrum’dan döndükten sonra 
kurgu masasına oturup görüntüleri aktardığımda filmin 
akışına katkıda bulunacak dördüncü kişide tamamlanmıştı.



Film için gerekli olay örgüsü tamamlanmıştı ve bunu beşinci 
bir kişiyle tamamlayıp filmi bitirmek istiyordum. Filmimin 
danışmanlarından biri olan Taner Eraslan’a bu fikrimi 
ilettiğimde beni Gökçe Karakurt’a yönlendirdi. Gökçe’ye 
projemi açtığımda olumlu yaklaştı, beni ofisine çağırdı ve 
detayları konuşarak çekim için tarihlerimizi kararlaştırdıktan 
sonra planlarımı belirledim. Gökçe ile karşılaştığımda 
tek düşüncem “Acaba projede yer almayı kabul edecek 
mi?” sorusuydu. Hiç tereddüt etmeden teklifi kabul etti 
ve projemde seve seve yer alabileceğini belirttikten 
sonra 22.06.2011’de röportaj çekimimi gerçekletirdim. 
23.06.2011’de de motosiklet ile tur atarken çekimleri 
yaptık. Bu çekimler sırasında ben motosiklete ter oturup 
Gökçe’yi takip sahnesi çekmiştim. Bu tehlikeli bir hareketti 
ve Gökçe bir anne olarak arkamızdan gelirken benim 
için endişeleniyordu. Hatta buna izin verdiği için, benim 
tehlikeyi göze almama çok kızmıştı. Gökçe, anne olmasına 
rağmen hergün işe motosikletle giden başarılı bir iş kadını 
örneği teşkil etmekte hepimize… Filmde bu özelliği ile 
önemli bir akış sağlarken, motosiklete başlangıç hikayesi 
ve ona ulaşma serüveni etkileyici… En son çekimlerimizi 
tamamladığımda Gökçe gibi bir arkadaşı kazanmanın 
mutluluğu ile çekimlerim tamamlanmış oldu.

İpek Yosun Yaşar, kendisi ile Çiğdem’in doğum gününde 
tanıştım. Üzerinde çalıştığım film projemi merak ettiğini, 
izlemek istediğini bana ilettiğinde çok mutlu olmuştum. 
İpek’i evime çağırıp filmi izledikten sonra birlikte çalışmaya 
başladık. Hem filmin alt yazılarında bana yardımcı oluyordu, 
hem de görüntüleri nasıl birleştirmemiz konusunda bana 
fikirler vererek asistanlık yaptı. Proje süresince desteğini 
esirgemeyerek yanımda olduğu için teşekkür ederim. 
Kendisi gibi sevecen, sempatik bir insanı dost ve arkadaş 
olarak tanıdığım için şanslıyım.

RideTurkey gibi motosiklet gruplarının toplantılarına 
davet edip orada Hande ile tanışmamı vesile olan Alain 
Sarafyan’a, Gökçe’nin filme katılmasını sağlayıp, filme 
danışmanlık yapan Taner Eraslan’a ve filmimizin haberinin 
tam sayfa çıkmasını sağlayan Kadir Ecevit Özoğlu’na 
teşekkür ederim.

“Biz de Varız” neydi? “Biz de Varız” motosiklet kullanan 
herkesi ilgilendiren bir filmdi. Bu film, erkeklerin hakim 
olduğu bir alanda motosiklet kullanan kadınların varlığını 
ön plana çıkararak, motosikletin bir ulaşım aracı olduğunu 
vurgulamayı amaçlamıştım. Toplulumuz ataerkil bir 
oluşumdan mevcut olduğu için her mesleki alanda, yaşamın 
her anında erkek egemenliği söz konusudur. Kendini 
geliştiren, ayaklarının üzerinde sağlam durmaya çalışan 
bazı kadınlarımız bu ataerkil yapıyı kırarak varlıklarını 
hissettirmeye çalışmaktadırlar. Filmimizde motosiklet bir 
çok şeyi anlatmaya çalıştığımız bir sembol diyebilirim.

“Biz de Varız” ın prodüksiyon kısmına gelince filmimin 
çekimleri için ayırdığım bütçem 6.800 TL’ydi. Kullandığım 
teknik malzeme, Nikon Coolpix fotoğraf makinesi, Sony 
FX1 kamera, yaka mikrofonu, tripot... “ 6.800 TL bir film 
için yeterli mi?” Soracak olursanız, cevap “Hayır” olacaktır. 
Çünkü elinizdeki teknik malzeme bir motosiklet filminin 
çekimleri için yetersiz kalabiliyor. Parmak kamerasından, 
GoPro’suna varana kadar gerekli donanıma sahip olmak 
istiyorsunuz, filminizi tamamladığınızda bir kurgucu 
ile çalışmanız zorunlu bir unsur; fakat elinizdeki bütçe 

kısıtlı olunca bunları kiralamanız ya da satın almanız 
imkansızlaşıyor. “Peki, bunları karşılamak için bütçe desteği 
alabileceğiniz kurum ve kuruluşlar yok muydu?” diye 
soracak olursanız. Cevabım, gerekli sponsorluk dosyalarını 
hazırlayıp müracaatlarda bulunmuştum. Fakat hiçbir 

kurumdan olumlu cevap alamadım. Ayrıca T.C Turizm ve 
Kültür bakanlığının açmış olduğu fona müracaat ettim ve 
projem değerlendirme kapsamına bile alınmamış olacak ki 
oradan tek kuruş destek alamadım. Tüm bu olumsuzluklara 
rağmen yine de projemi tamamlamayı başardım.

“Biz de Varız”
Filmime değer kazandıran en önemli unsur projemde yer 
alan arkadaşlarımın ve benim ortak özelliğimiz hemen 
hemen birbirimize yakın yaşlarda olup ayaklarımızın 
üzerine sağlam basarak birşeyleri başarmak gibi bir 

derdimizin olmasıdır. Beş arkadaşımla gerçekleştirdiğim 
keyifli çekimlerde desteklerini esirgemedikleri için hepsine 
teşekkürü bir borç bilirim.

Görsel Yönetmen
Şenay ERTORUN

Fotoğraflar: Çiğdem TATLISERT



YENİ RENAULT CLIO 
R.S. VE MEGANE R.S. 

TÜRKİYE’DE! 



eni Clio R.S’in baskın siyah 
tonunun şıklığına kontrast 
yaratan kırmızı ayrıntılar, iç 
mekanı farklılaştırıyor. Kırmızı 

renk, dikişler ve spor direksiyonun sıfır 
noktası ile aynı zamanda havalandırma 
çerçeveleri ve kapı çıtaları üzerinde de 
kullanılmış. Vites kolu topuzu da kırmızı 
detaylar sunuyor. Koyu metal renkli 
vites değişim kumandaları, direksiyon 
arkasında sürekli olarak yer alıyor. 
Renault Sport araçların geleneksel güçlü 
noktası olan yan takviyeli koltuklar, Clio 
R.S.’den beklenen konforu ve beklenen 
kusursuz korumayı sağlıyor.  
1.6 benzinli Turbo motorun 6 vitesli 
çift kavramalı vites kutusu ile birleşimi, 
Yeni Clio R.S. 200 EDC’ye özel. Yeni 
Clio R.S., 200 bg güç ve 240 Nm torkun 
yanında, manuel veya otomatik olarak 
seçilebilen vites kutusuna sahip. Motor 
ve EDC çift kavramalı otomatik vitesin 
birlikteliği, Renault Sport Technologies 
mühendisleri tarafından gerçekleştirilen 
titiz çalışmanın sonucu. Yeni Clio R.S. 
200 EDC gündelik keyif için düşük 
devirlerden itibaren yüksek bir tork ve 
kendinden emin sportif bir kullanım 
için yüksek hızlarda güç ve hızlanma 

sunuyor. 0’dan 100 km/s’e çıkmak için 
6,7 saniye, 1000m durma deparını aşmak 
için 27,1 saniye ve pistte 230 km/saatlik 
maksimum hız: Yeni Renault Clio R.S. 
200 EDC şehirli bir Clio’da uyuyan bir 
Renault Sport.
Yeni Clio R.S. 200 EDC sınıfında eşi 
olmayan biz dizi yeniliği bir araya 
getiriyor. « R.S. Drive « seçeneği ile « 
Normal «  kullanımda Yeni Clio R.S. 
bir Clio’dan beklenen bütün özelliklere 
sahip: sessizlik, konfor, kullanım tasarrufu. 
Dinamik kullanımda, « Sport « veya « 
Race « modunda, araç müthiş bir spor 
araç haline geliyor. 
R-Link internet bağlantılı entegre 
navigasyon ve multimedya sistemi, 
Clio HB’te olduğu gibi Clio R.S.’in 
de vazgeçilmezlerinden. R-Sound 
uygulaması ise R-Link’e farklılık ve 
eğlence katıyor. R-Link tablet ile 
bağlantılı bu uygulama hoparlörler yolu 
ile bir motor karakteri gerçek sesi simüle 
ediyor. 3’ü Yeni Clio R.S.’e özel 7 ses 
bulunuyor: Alpine A110, R8 Gordini 
ve Nissan GTR gibi.R-Link multimedya 
dokunmatik ekranda entegre olan 
R.S. Monitor 2.0 « yerleşik telemetri 
« sistemi canlı gösterge ve araç veri 

edinme fonksiyonlarını kapsıyor.

Launch Control fonksiyonu ise deparları 
maksimum etkin bir gerçekleştirmeyi 
sağlıyor. Bu sistem yol üzerindeki 
duraklı kalkışları tam anlamıyla kumanda 
edebiliyor.
Maksimum sürüş keyfi sunmak üzere 
dizayn edilen, Megane serisinin en 
üst modeli Yeni Megane R.S. Renault 
markasının yeni tasarım kimliğine 
kavuştu.  
Güçlü ve sportif tasarımı ile her zaman 
sınıfının simgesi olan Yeni Megane R.S., 
tamamen değişen ön tamponu, belirgin 
Renault logosu ve bu güçlü yapıyı 
destekleyen etkileyici çizgiler ile artık çok 
daha dinamik ve güçlü. 
Etkileyici yeni far tasarımı ile desteklenen 
Yeni Megane R.S’in çekim gücü 
Renault’nun Formula 1 başarısına bir 
gönderme olan kırmızı F1 kanadı ile 
tamamlanıyor. 
İç tasarımında da sportif detayları ve 
kırmızı dokunuşları ile dikkat çeken 
Yeni Megane R.S.,  Renault Sport 
nakışlı Recaro koltukları ile üst düzeyde 
seçkinlik ve ayrıcalık sunuyor.

Yeni Megane R.S. 2.0 T, 1998 cm3 
silindir hacmine sahip, 265 bg motoru 
ve 360 Nm tork değeri ile gerçek bir 
sportif sürüş heyecanı yaşatıyor. Bu 
güçlü motor, 254 km/maksimum hız 
değeri ve 6”’de gerçekleştirdiği 0-100 
km hızlanması ile performans ve tutkuyu 
birleştiriyor. 
Yeni Megane R.S. Renault Sport’un bilgi 
birikiminin kalbinde yer alan bir dizi 
teknolojiyi ve sürüş dinamiğini de yollara 
taşıyor. Kilitli Diferansiyel, Chassis Cup 
ve R.S. Monitör teknolojileri ile sürücüye 
sadece şasinin mükemmelliğinden ve 
motorun yüksek performansından 
yararlanmak kalıyor.
3 modlu Elektronik Denge Programı 
(ESC) ile Yeni Megane R.S., birden 
fazla yüze sahip bir otomobile 
dönüşüyor. Normal modda, bütün 
güvenlik sistemleri aktive ediliyor ve 
tüketim sınırlı kalıyor. Sport moda ise, 
fren amplifikatörü devre dışı kalıyor, 
ESP ayarları daha sportif bir sürüşe 
uyarlanıyor, pedalın tepki hissi daha hızlı 
hale geliyor. ESP Off modunda, ESP 
tamamen hizmet dışı kalıyor ve o andan 
itibaren pilotun yeteneğini tam anlamıyla 
sergilemesine izin veriyor.

Renault, yeni tasarım kimliğini yüksek performans ve sportiflikle birleştiriyor. Maksimum sürüş 
keyfi sunan R.S. serisi, Renault’nun Formula 1 uzmanlığını gözler önüne seriyor. 

Y



errari World Abu Dabi, 
Ferrari GT’nin gövdesinin 
klasik çift kıvrımlı profilinden 
ilham alınarak yapılan bu 

park, aslında yetişkinler için muazzam bir 
oyun sahası.
200 bin metrekarelik bir alana inşa 
edilmiş ve her yeri Ferrari. Ferrari 
World Abu Dabi, dünyanın en yaratıcı 
ve eğlenceli lunapark unsurlarını da 
içinde bulunduran bir yer. Burada çeşitli 
oyunların bulunduğu gibi, Ferrari’nin 
PIT alanının bulunduğu bir bölüm ve 
burada zamana karşı lastik değiştirme; 
birebir olarak yaşatılıyor. Hem de bunu 
katılımcılar yapıyor. Simülatörler, oyun 
alanları ve uygulama alanlarıyla çok dolu 
bir yer. 

Abu Dhabi’de, Yas adasında bulunan 
Ferrari World, dünyanın en hızlı Roller 
Coaster’ının olduğu dünyadaki ilk Ferrari 
temalı kapalı park olarak da biliniyor.  
Bu parkta her yaştan insan kendisine 
uygun çok çeşitli oyunlar ve yarış 
simülatörleri bulabilirler. Dünyanın en 
büyük kapalı eğlence mekanı olan Ferrari 
World’ün klasik Ferrari GT’nin çift eğrili 
profilinden esinlenen tasarlanan parlak 
kırmızı renkli yapısının üstünde büyük bir 
Ferrari logosu bulunuyor. 
200 bin metre karelik tavanda yer alan 
bu logo aynı zamanda dünyanın en 
büyük logosu ünvanını koruyor. .
Ferrari World Abu Dhabi de, ailenin 
her üyesinin kendine uygun bir aktivite 
bulabileceği gibi dünyanın en büyük 
Ferrari Mağazasından kişiye özel ürünler 

yapabilen Ferrari Butiğinden alışveriş 
yapabilir, muhteşem İtalyan mutfağının 
sunulduğu restoranlara gidebilirsiniz. 
Temalı mağaza ve restoranları, ilgi 
çekici mekanları, heyecanlı sürüşleri ile 
zengin Ferrari ve İtalyan geleneğinden 
esinlenilen parkta her yaşa ve ilgiye 
hitap edecek 20 benzersiz sürüş ve 
etkinlik alanı bulunuyor. 
Aile dostu alanlardan gelişmiş 
simulatorlere birçok seçeneğin 
bulunduğu parkta dünyanın en hızlı 
eğlence trenine binme heyecanını da, 
yaşayabilirsiniz. 
F1 kokpitinde saatte 240 km hıza 
ulaşan tren ile Grand prix heyecanını 
deneyimleyeceksiniz.
Ben denedim bayıldım, çok keyifliydi..
D

F

Büyüklere Eğlence: FERRARİ PARK:
İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari’nin ünlü mimarlık firması Benoy tarafından tasarlanan 

ve tasarımında Ferrari’nin model yelpazesinden ilham alınan özel temalı parkı..BAE’nde 
geçtiğimiz senelerde açılmıştı. 

ürkiye’de Tofaş çatısı altında 
temsil edilen Alfa Romeo’nun 
ilgi gören modeli Giulietta, 
yenilenen 2014 modeliyle 

Nisan ayından itibaren Türkiye’de satışa 
sunuluyor. İtalyan stili ile sportifliğin 
mükemmel karışımını temsil eden Alfa 
Romeo Giulietta MY 2014, yenilenen 
iç mekanı, yeni 5 inch dokunmatik 
ekranı, yenilenen ön ızgarası ve çarpıcı 
gövde renkleriyle dikkatleri bir kez daha 
üzerine çekiyor. Ay Beyazı, Anodize 
Mavi ve Bronz gibi yeni dinamik gövde 
rengi alternatiflerine sahip Alfa Romeo 

Giulietta MY 2014, Türkiye pazarında, 
1.4 benzinli motor manuel ve otomatik 
vites ile 1.6 dizel motor manuel vites 
seçenekleri, 72.000 TL’den başlayan 
anahtar teslimi fiyatları ve lansmana özel 
%0 faiz fırsatı ile Alfa Romeo bayilerinde 
yerini alacak. 
2014 model Giulietta’nın olağanüstü 
verimliliği, yeni nesil Alfa TCT çift 
kuru kavramalı otomatik şanzıman 
ile daha da artırılan bir değer olan 
mükemmel performans/tüketim oranıyla 
doğrulanıyor. Performansının yanında 
sınıfının en güvenli otomobillerinden 

biri olan Giulietta MY 2014, tüm 
versiyonlarında 6 hava yastığı, ESP, çift 
gergili üç noktalı emniyet kemerleri, 
omurga incinmesi önleme sistemi ve 
mükemmel yolcu bölmesi koruması 
gibi çok sayıda standart donanıma sahip 
bulunuyor.

Giulietta MY 2014, kabin içi ve 
gövdesindeki yeniliklerle de farkını 
ortaya koyuyor. Yenilenen direksiyonu 
ve ön paneli yenilenen iç mekanı, yeni 5 
inch dokunmatik ekranı, yeni ön ızgarası, 
krom çerçeveli sis lambaları, yeni 16, 

17 ve 18 inçlik jantları, Ay Beyazı, 
Anodize Mavi ve Bronz’un dahil olduğu 
çarpıcı yeni gövde renkleri, yenilenen 
direksiyonu ve ön paneli Giulietta 
MY’nin cazibesini artırıyor. Giulietta 
MY 2014’ün sürüş performansını 
zenginleştirmek için tasarlanan ve aracın 
tasarımına mükemmel şekilde entegre 
edilen, yenilikçi Uconnect multimedya 
cihazı, uydu navigasyon sistemine ve 
çok sayıda multimedya kaynağının kolay 
kontrolü için sesli komut özelliğine 
ve çıkışlara sahip 5 inçlik dokunmatik 
ekranla birlikte sunuluyor.

T

2014 Alfa Romeo Giulietta
İtalyan stili ve sportifliğinin mükemmel birleşimi Alfa Romeo Giulietta, yenilenen 2014 modeliyle 
Nisan ayından itibaren Türkiye’de yollara çıkıyor. Giulietta MY 2014, yenilenen iç mekanı, yeni 5 
inç dokunmatik ekranı, 1.4 benzinli motor manuel ve otomatik vites ile 1.6 dizel motor manuel 

vites seçenekleriyle otomobil severlerle buluşuyor.

Dincer Albayrak
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