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Merhaba

lanan otomotiv sektör değerlendirmesi,

DEĞERLİ
SEKTÖR
TEMSİLCİLERİ;

teki görünümüyle ilgili hazırlanan raporun

Türkiye’deki pazar potansiyelinin artışına

standartlarında kalite ve çeşitlilikle buluş-

paralel olarak kısa zamanda otomotiv

tuğu ve FT Tuning imzası taşıyan Mustang’-

yatırımlarıyla büyüyen ASF Otomotiv;

in yenilenmiş maskülen görünümünü

sektördeki 30 yıllık deneyim ve vizyonu-

merak ediyorsanız ‘Modifiye’ bölümümüz-

nu 3 ayda bir düzenli olarak yayımlamaya

den dönüşüme tanıklık edebilirsiniz. Pek

başlayacağı dijital dergisi ’ASFalt’ı sizlerle

çoğumuz bazen gitmek ve uzun yollara

buluşturmaya başlıyor. Türkiye otomotiv

çıkmayı düşleriz. Bu hayali gerçeğe

sektörüne yönelik değerlendirmelerimizi

dönüştürmek isteyenler için derlediğimiz

zengin bir içerikle sizlerle buluşturacağı-

dünyanın önde gelen sürüş rotalarını

mız dergimizde; sektörümüzün önde

incelemeden sakın yola çıkmayın!

gelen isimleriyle yapacağımız röportajla-

Günümüzde stratejik rekabet artık veri

rın yanı sıra değerli kuruluşlar tarafından

tabanlı pazarlamadan geçiyor. Peki bu

paylaşılan raporlara, test sürüşlerine ve

kavram nedir ve şirketler nasıl uygulaya-

modifiye araçlar için ayırdığımız özel

bilir diyorsanız ayrıntılar ‘Otopost’ta.

sayfamızın yanında Yönetim Kurulumuz

Son bölümümüzde ise ‘Carviser’ markası-

tarafından kaleme alınan makalelere de

nın yaratıcı ve otomotiv sektörünün yakın-

yer veriyor olacağız. Hazırsanız ilk sayı-

dan tanıdığı gazeteci Fahir Talib Bey’in

mızın detaylarını birlikte inceleyelim.

katkılarıyla hazırlanan ‘Test’ bölümüne

Otomotiv sektörünün değerli temsilcile-

davetlisiniz. Lamborghini’nin ufuk açıcı

makro göstergeler ve mobilitenin gelecek-

detaylarına ise iç sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Modifiye tutkunlarının dünya

rini ağırladığımız söyleşi bölümümüzün

konsepti ‘Terzo Millennio’yu yakından

ilk konuğu Ford Otosan Genel Müdürü

tanımak isteyenler için detaylar

Haydar Yenigün. Kıymetli paylaşımları

sayfalarımızda.

ve keyifle geçen sohbetimiz için Sayın
Keyifli okumalar dileğiyle,

Yenigün’e bir kez daha teşekkür ederiz.
Dünyanın önde gelen araştırma şirketle-

FIRAT FİDAN
ASF Otomotiv YK Üyesi

rinden Deloitte Türkiye tarafından hazır-
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2017’yi geride bırakırken
otomotiv sektörünün
durgunluğu henüz
ortadan kalkmış değildir.
2015’te 9 bin 261 ABD

Türkiye
otomotiv
sektörü

doları olarak gerçekleşen
kişi başı milli gelir 2016
sonu için 10 bin 807 dolar
olarak gerçekleşti; yeni
orta vadeli plana göre
ise 2017 yılında 9 bin
529 dolar seviyelerinde
olacağı öngörülmektedir.
GYSH’nin ve en asyonun
ise 2017 sonunda sırasıyla
%3,5 ve %9,3 olarak

2017

gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir. Dış ticaret
dengesinin de -60,6
olacağı ve otomotiv
sektörünün ihracattan

gündemi
5

elde edeceği gelirin 26,5
milyar dolar seviyelerinde
olacağı öngörülmektedir.

6

Türkiye Otomotiv sektörü

ve enflasyon artışı gibi

adede geriledi. 2017

ihracatı 2017 yılı ilk altı

önemli göstergelerde

yılı 2. çeyrek otomobil

Perakende ve Tüketici

ayında 2016 yılının aynı

dünya ortalamasına göre

satışları bir önceki yılın

Güven Endeksleri

dönemine göre %28,5

Türkiye’deki durum çok

aynı dönemine göre %9,8

artarak 714 bin adet olarak

parlak gözükmese de,

azalarak yaklaşık 190 bin

gerçekleşti. Toplam İhracat

Türkiye otomotiv sektö-

adede geriledi. Hafif ticari

değeri ise %22,1 oranında

ründe dünyadaki sağlam

araç satışları 2017 yılı ilk

5

artarak 14,5 milyar dolar

yerini korumaktadır. 2015’te

6 aylık döneminde 2016

0

seviyesine ulaştı. Ekim

toplam 1 milyon 11 bin

yılının aynı dönemine

2016’da 74,04 olan

adet iç Pazar satış rakamı

göre %5 azalarak 95 bin

Tüketici Güven Endeksi

ve 992 bin ihracat rakamı

adete geriledi. Hafif ticari
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7,4

8,2
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8,5

9,3

gerçekleşti. Ağır ticari

Tüketici Güven Endeksi

araç satışları ise 2017 yılı

Perakende Güven Endeksi

Cari Denge (milyar $)

-63,6

-43,6

-32,1

-32,6

-34,7

Cari Denge
(GSYH’ye oran olarak)

-6,7

-4,7

-3,7

-3,8

-4,3

Dış Ticaret Dengesi
(milyar $; TÜİK tanımı)

-99,9

-84,6

-63,4

-56,1

-60,6

Otomotiv İhracat
(milyar $)

oranında azalarak yaklaşık

ilk 6 aylık döneminde 2016

22,7

21,6

24,2

26,5

kaynak: Deloitte Ekonomik Görünüm Raporu

kaynak: TÜİK & TEPAV Perakende Güven Endeksi

yılının aynı dönemine göre
%22,4 azalarak yaklaşık
9,5 bin adet oldu. Ağır

21,5

Türkiye Otomotiv Pazarı

ticari araçsatışları 2017

350.000

yılı 2. çeyrekte 2016 yılının

300.000

aynı dönemine göre %24
azalarak 5.673 adet oldu.

ise 2016 Aralık’ta 63,4

elde edilirken, 2016

2016’nın son çeyreğinde

seviyesine gerileyerek

sonunda bu rakamlar iç

başlayan ve 2017’nin ilk

2016’yı oldukça düşük

satış için 1.008.358 adet ve

çeyreğinde güçlü bir

kapatmıştır. 2017’ye

ihracat için ise 981.847

şekilde devam eden kur

hafif bir toparlanma ile

adet olarak gerçekleşmiş-

artışları ve ÖTV artışının

başlayarak ilk çeyrek sonu

tir. Türkiye otomotiv

yatlara kademeli olarak

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
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1. ÇEYREK

67,8 seviyesine gelmiş ve

pazarında, 2017 yılı ilk 6

yansıdığı gözlemlendi.

Ağır
Ticari

toparlanmasını devam

aylık dönemde otomobil

Yılın başında sektörde

Hafif
Ticari

ettirerek 2017 ilk yarısı

satışları 2016 yılının

oluşan genel beklentiler

sonunda ise 70 sevilerine

aynı dönemine göre

çıkmıştır. GSYH büyümesi

%9,6 azalarak 306 bin

7
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aynı dönemine göre %7,8
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2. çeyrekte 2016 yılının
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araç satışları 2017 yılı

Temel Makro Göstergeler
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2015

2016

2017

3. ÇEYREK

2015

2016

2017

4. ÇEYREK

5.673

7.492

4.160

-

12.966

7.797

-

55.107

57.379

46.799

-

80.338

79.648

-

-

224.691 267.573

-

doğrultusunda, Türkiye

Oto127.441 127.921 115.963 200.855 210.561 189.961 173.059 150.883
mobil
Toplam 184.680 173.177 159.868 271.039 277.820 250.741 237.930 201.842

-

317.995 355.018

-

otomotiv toplam pazarı

Kaynak: ODD, Türkiye Otomotiv Pazarı Raporu

4.691

3.778

10.982

46.257 40.565 40.127
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11.737

7.489

58.447 59.770

OTONOM OTOMOBİL
TEKNOLOJİLERİNİN
YAYGINLAŞMA
ORANI

bir önceki yılın aynı döne-

otomotiv dünyası için

başladığı bir döneme gire-

mine göre % 8,96 oranın-

hızlı bir değişiminin haber-

rek hızla yaklaşmaktayız.

da daralmış durumda.

cisi. Mobilitenin geleceği

Deloitte otomotiv sektörü-

Pazardaki daralma eğilimi-

yepyeni bir ekosistem

nün geleceğini bugünden

nin 2017 yılının 2. yarısında

modeli ve farklı iş yapış

başlayarak birbiriyle aynı

• Katalizörveya önleyiciler

da benzer şekilde devam

şekilleri ile bensersiz bir

zamanlarda var olacak 4

gibi birkaç ana etmene

edeceğini ve bir önceki

noktaya doğru kaymakta.

aşamalı bir senaryo analizi

bağlıdır. Örnek: Teknoloji

yıla göre toplamda %8-10

Bir önceki mobilete kayma-

çerçevesinde değerlendiri-

regülasyonu, sosyal kabul

civarı daralma ile yılı ka-

sı 1890’larda motorlu araç-

yor. Mobilitenin gelecekte-

• Otomobil teknolojisinin

patacağımızı öngörmekte-

ların sokaklarda boy

ki görünümünü özetleyen

giderek ‘akıllı’ hale gelmesi

yiz. 2. yarıyılda oluşacak

göstermesi ile başladı.

Deloitte analizlerine göre,

ve İnsan-makine arayüzü-

kur ve faiz oranlarının seyri,

Benzer bir kırılma noktası-

mobilite dünyasının yanda-

nün daha fazla makina

yılı nasıl kapatacağı-

ki grafikte 4. senar-

mızı da önemli

Mobilitenin Gelecekteki Görünümü

ların tüketiciler
tarafından olumlu
algılanma ihtimali
bulunmaktadır.
Ayrıca, şirketlerin
pazar payları piya-

3
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SÜRÜCÜSÜZ
ARAÇ
DEVRİMİ

Y E N İ B İ R Ç A Ğ:
E R İŞİ L E B İ L İ R
OTONOM
ARAÇLAR

1

ORTAK

ticilerin daha düşük
donanımlı giriş paketlerine

na şehirlerde denenmeye

doğru yönelmelerine bağlı

başlayan otonom araçlar,

olarak değişim gösterecektir.

akıllı telefonlar sayesinde

• Kişisel otomobil sahibi

doğru evrilmesi

olma ve ortak otomobil

uzun gelecekte değil

kullanım oranı kişisel
tercihlere ve ekonomik

yaşanacak bir deği-

duruma bağlıdır.

şim olacaktır. 2040’a

• Artan derecede ortak

gelindiğinde geliş-

ARAÇ
PAYLAŞIM
DÜNYASI

KİŞİSEL

araçlar dünyasına

yakın gelecekte

2

KEDEMELİ
D E Ğ İ Şİ M

saya sunulacak yeni
modellere ve tüke-

YÜKSEK

ASİST

meye başlayan kur-

OTOMOBİL KONTROLÜ

bantta hareket et-

VARLIK VERİMLİLİĞİ

OTOMOBİL SAHİPLİĞİ

lanımlı otonom
OTONOM

DÜŞÜK

olacaktır. Sınırlı bir

yoya yani ortak kul-

SÜRÜCÜ

ölçüde belirleyici

kontrolüne doğru kayması

otomobil kullanımı

miş ülkelerde araç

sistem genelinde varlık

satışlarının yaklaşık

verimliliğini artırıyor.

%40, petrol tüketi-

• Bir otomobilin tam

minin yaklaşık %30

anlamıyla otonom olması

oranlarında azala-

merkezi işletim sisteminin

cağı, satış yapılan araçlar-

otomobili kontrol etmekte

dan sadece %25’inin bugün
anladığımız anlam da

tamamen sorumluluk

trafikte geçen zamanın ve

geleneksel araçlardan

sahibi olduğu anlamına

harcanan paranın tüketici-

oluşacağı öngörülerini

gelir ve yapısı gereği en

ler tarafından çeşitli şekil-

hesaba katarsak, gelecek-

gelişmiş sürücü asistan

lerde optimize edildiği ve

te otomotiv sektöründe

programlarından farklıdır.

Teknoloji şirketlerinin giri-

otomotiv devlerinin kendi-

hızlı bir dönüşüme ve

Yukarıdaki grafikte sürücü

şimleri ve büyük otomobil

lerini mobilete hizmet sağ-

dinamizme tanıklık

asistan programı beyaz bir

devlerinin yatırımları

layıcısı olarak görmeye

etmemiz işten bile değil.

ayraç ile belirtilmiştir.

GELECEK
NELER GETİRECEK?

9
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ROPÖRTAJ BAHAR YAPICILAR

FORD
OTOSAN
GENEL
MÜDÜRÜ

Haydar
Yenigün
“ G E L E C E K , İ N T E R N E T İ N E N T E G R E E D İ L D İĞİ Y A D A İ N T E R N E T
İLE DOĞAN VE BÜYÜYEN SEKTÖRLERDEN OLUŞACAK VE
İ Ş S Ü R E Ç L E R İ H I Z L A D E ĞİŞ E C E K . O T O M O T İ V S E K T Ö R Ü D E
B U D E Ğ İŞİ M İ N E N H I Z L I Y A Ş A N A C A Ğ I S E K T Ö R L E R İ N
B A Ş I N D A G E L İ Y O R .”

11

12

Türkiye’nin uzun yıllardır dış ticaretinin

Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde yaşanan birçok

lokomotif sektörü otomotiv. Biraz

zorlu gelişmeye rağmen otomotiv sektörü

pazara değinecek olursak, yıl sonunda

istikrarını korumayı ve özellikle ihracatta
önemli artış kaydetmeyi başardı. Gelecekte

sektöre özel tahminlerinizi öğrenebilir

sektörün gidişatına ekonomi, siyaset ve

miyiz? Sizce yılı sektör, ne kadarlık

ülkemizin bulunduğu bölgede yaşanacak

üretim ve ihracat rakamıyla kapatabilir?

gelişmeler yön verici olacak.

Sektörün önümüzdeki beş yıllık

Diğer yandan yaşadığımız dünya

dönemde büyümesinde etkili olacak

değişiyor, gerek otomotiv tıp, eğitim ve

faktörler sizce neler olacak?

çok çeşitli alanlarda büyük bir teknolojik
ve dijital bir devrim yaşanıyor. Gelecek,

Ford Otosan olarak, ülkemizi
başta ticari araç olmak üzere otomotiv

internetin entegre edildiği ya da internet ile

üretimindeki bilgi birikimi ve deneyimi,

doğan ve büyüyen sektörlerden oluşacak

hızlı büyüyen ekonomisi, genç nüfusu

ve iş süreçleri hızla değişecek. Otomotiv

ile dikkat çeken bir pazar ve de üretici

sektörü de bu değişimin en hızlı yaşanacağı

nasıl bir strateji izlemeli? Otomotiv

ihtiyaçlarını şimdiden analiz etmek

kimliğiyle Avrupa için yükselen bir değer

sektörlerin başında geliyor. Dijital dönüşüm

pazarının büyümesini ve istikrarlı bir

zorundayız. Tüm dünya olarak, şehirleşmenin

olarak görüyoruz. Bunu destekler nitelikte,

sürecimizde bizleri Endüstri 4.0 olarak

yapıya kavuşmasını sağlayacak çözüm

en yoğun yaşandığı yıllardayız ve 2050

2017 yılında da ekonomik ve jeopolitik

etkileyecek yeni üretim sistematiği, iş yapış

önerilerinizi öğrenebilir miyiz?

yılına geldiğimizde, küresel nüfusun üçte

biçimlerimizi baştan sona hem de sadece

gelişmelere rağmen sektör dinamiği oldukça
güçlü bir tempoyla sürdü. Türkiye’nin 11 yıldır
üst üste ihracat lideri olan otomotiv sektörü,
2017’nin Ocak-Kasım döneminde geçen yılın
aynı dönemine oranla %21 artış kaydederek

kendi içimizde değil, müşterileri ve yan

nin hızla hayatımızın her alanına girdiği bir

sanayiyi içine alacak büyük bir kapsamda

dönemden geçiyoruz. Nesnelerin İnterneti

değiştirmeye başladı ve değiştirmeye devam

(IoT) olarak adlandırılan, cihazların

edecek. Ford Otosan olarak global otomotiv

birbirleriyle haberleşmelerini sağlayan

ve teknoloji pazarındaki gelişmelerle de

26 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştı

rekabet içindeyiz ve önümüzdeki dönemde

ve tarihi rekorunu kırdı. 2017 sonu itibariyle

inovasyon ve dijital dönüşümün kaçınılmaz

de 12. şampiyonluğunu gerçekleştireceği

olduğunu düşünüyoruz.

öngörülüyor.
Türkiye, büyüyen ekonomisi rekabetçi

Ürün özellikleri ve üretim teknolojilerinin

ikisinin kentlerde yaşayacağı öngörülüyor.

Yüksek hızlı internetin ve dijitalleşme-

“TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖZELİNDE
İSE, MUAZZAM BİR ALTYAPIMIZ
OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. TÜRKİYE

teknoloji, bağlanabilirlik olarak araçlarda

TİCARİ ARAÇ ÜRETİMİ, ANA VE YAN

zaten kendini gösteriyordu. Şimdi müşteriler,

SANAYİSİYLE ÇOK İLERİ SEVİYEDE BU

otomobillerden daha gelişmiş sürüş,

BİLGİ BİRİKİMİ VE BAŞARI, MÜCEVHER

güvenlik, konfor, eğlence teknolojileri ve

DEĞERİNDE VE KORUNMASI GEREKİYOR

donanımlarını bekliyor. Beklenti sadece
bununla da sınırlı değil. Kişiselleştirme ve

BU DENEYİM VE BİLGİ BİRİKİMİNİN

çağ atlamasının beklendiği, yeni

akıllı telefonların araçlarla kusursuz uyum

KORUNARAK AR-GE VE İNOVASYON

avantajını koruyor. Diğer yandan sahip

oyuncuların ve değişen müşteri kitlesinin

içerisinde çalıştığı bağlantıda kalma hali

ODAKLI BİR ŞEKİLDE MÜŞTERİLERİN

olduğu yüksek bilgi ve altyapı yetkinliği,

pazara ağırlığını koyduğu ve dünya

günümüzün önde gelen trendleri arasında

İHTİYAÇLARI ÖNGÖRÜLEREK

güçlü potansiyeli ile her türlü ekonomik ve

pazarlarının da yeniden düzenlendiği bir

yer alıyor. Geleceği ve getirilerini önceden

GELİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNE

siyasi gelişme sonrası hızla toparlanabiliyor.

ortamda, Türk otomotiv sektörü sizce

öngörerek, müşterilerimizin gelecekteki

İNANIYORUM.”

üretimi ve stratejik coğrafi konumuyla
gerek yatırım gerek ihracat açısından
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Şehirlerdeki yaşamın kalitesini ve

otomotiv sektörünün arzu edilen performan-

konforunu artırmak için otomotiv sektörü

sı gösterebilmesi için üzerindeki son derece

ve üreticiler önemli bir rol oynayacak.

ağır vergi yükünün yeniden değerlendiril-

Örneğin; Ford şimdiden gelecekteki

mesi gerektiğine inanıyoruz.

bu değişiklikleri öngörerek, “Yarının

Sektörümüzün büyümesindeki bir

Şehri” konsepti doğrultusunda yeni nesil

diğer sorun da bahsettiğiniz gibi kur etkisi.

teknolojiler geliştiriyor, atılımlar yapıyor.

Rekabetçi olmak açısından elimizden geldiği

Daha konforlu, rahat, çevreci ve güvenli

ve piyasa koşulları elverdiği ölçüde kur etki-

sürüş amacıyla; yapay zeka ve yazılımlar

sini fiyatlarımıza minimum seviyede yansıt-

aracılığıyla otomobiller, insanların hayatını

maya çalışıyoruz. Kurdaki artışa karşın, yeni

çok daha kolaylaştırıyor. Akıllı ulaşım

ve rekabetçi ürünlerimizle müşterilerimizin

çözümleri önümüzdeki dönemi

tercihi olmak için çalışıyoruz.

belirleyecek en önemli trendlerden
biri. Müşterimiz gerek kişiler gerek

Önümüzdeki yıl yapmayı planladığınız

şehirler olsun yolculukları kolaylaştırmak

yatırımlar hakkında bilgi alabilir miyiz?

otomotiv şirketlerinin görevi olacak.

Bu kapsamda şirket olarak gerek üretim

Teknoloji şirketleri ile yapılan iş birlikleri

gerekse ihracat olarak hedeflediğiniz

bu sürecin en büyük kanıtı niteliğinde.

rakamlarınızı bizimle paylaşabilir misiniz?
Öncelikle; Ford Otosan olarak

Yüksek vergiler ve kurdaki dalgalanma-

ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya

lar sektörün büyümesi için aşılması

ve uzun vadeli bir yaklaşımla proje ve yatı-

gereken en önemli engel olarak değer-

rım planlarımıza devam ediyoruz. Bir yandan

lendiriliyor. Bu konuya ilişkin görüş ve

dijital dönüşüm sürecimiz devam ederken,

önerilerinizi öğrenebilir miyiz?

diğer yandan Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımız da giderek artıyor. Türkiye’de otomotiv

İçinde bulunduğumuz süreçte aslında
zorlu şartlardan geçmeye devam ediyoruz.

sektöründe yeni fabrika açan ve yeni ürün

MTV’deki düzenlemelerle birlikte tüm marka-

geliştiren en son şirket hala biziz. 2014’te

lar fiyatlarını revize ettiği gibi, araç spesifi-

açtığımız son fabrika Yeniköy Fabrikasından

kasyonlarında da değişikliklere gidiyor. Vergi

bu yana sektörde fabrika açılmadı. Ford

dilimi hesaplamaları bugünlerde tüm marka-

Otosan olarak, 2 yıldır üst üste elde ettiğimiz

lar için büyük mesai harcanan bir konu.

“Türkiye’nin İhracat Şampiyonu” unvanımızı

Ancak, milli ekonominin büyüme projeksi-

koruyoruz.
Ford, Avrupa’da ticari araç liderliğini

yonlarında önüne iddialı hedefler koyulan

15
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elde etti ve devam eden bu başarıda Ford

kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla diğer

Otosan olarak bizim de katkımız çok büyük.

otomotiv markaları anlaşma yaparak önemli

Otomotivde liderlik dediğiniz zaman bunun

ana yollarda 400 adet hızlı şarj noktasının

anlamlanması için sürekli lider olmak gereki-

kurulması için çalışmaları başlatıldı. Bu vesil-

yor, yatırım gerekiyor. Araçlarımıza Avrupa

eyle, Ford Otosan olarak da elektrikli veya

ve global pazarlardan artan talebi karşılamak

hibrit ticari araç üretimi yapılması konusun-

amacıyla geçtiğimiz aylarda 52 Milyon Dolar-

da altyapımızın bulunduğunu eklemek

lık yatırımla mevcut üretim kapasitemizi 415

isterim.

bin adetten 455 bin adede çıkarma kararı
aldık. Bu kapasite artırımı ile ürünlerimize

“GÜNÜMÜZDE HEM YAKIT TASARRUFU

artan talebi karşılayarak üretim ve ihracatta

ADINA HEM DE HIZLA AZALAN BENZİN

yeni rekorlar kırmayı hedefliyoruz.

VE MAZOT GİBİ FOSİL YAKITLARIN
ALTERNATİFİ OLARAK ÖNE ÇIKAN HİBRİT

Son yıllarda hayatımıza yeni kavramlar

TEKNOLOJİSİ, FOSİL YAKITLI MOTORLARA

girmeye başladı. Bunlardan biri de
otonom araçlar. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Global anlamda
otomotiv pazarını bekleyen trendleri
nasıl sıralarsınız?
Ford, halihazırda üzerinde çalıştığı
akıllı şehirlere yönelik ulaşım modelleriyle;
entegre iletişim ağları, araç arası etkileşim,
otonom sürüş, kullanıcı deneyimi, big data,

başı çekti. Son birkaç yıldır süregelen bu

şirketin satın alındığını biliyoruz. Bu geliş-

trend, şimdi müşteri beklentileri konusunda

meler sektörümüzün yaşadığı dönüşümü

daha fazla know-how sahibi olan otomotiv

çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Otomotiv

firmaları tarafından yakalandı. Bununla

sektöründe yapay zeka uygulamalarının rolü

birlikte otomotiv firmalarının teknoloji

özellikle otonom araçların geliştirilmesinde

ve yazılım firmalarıyla iş birliklerinin öne

öne çıkıyor. Ford da 2012 yılından bu yana

çıkmaya devam ettiğini de görüyoruz. Diğer

bu alandaki en büyük satın almayı 1 milyar $

yandan, üniversiteler, yazılımcılar, robot

karşılığında ‘Argo AI’ şirketini alarak bu yılın

uzmanlarına varana kadar gibi birçok kişi ve

başında duyurdu.

ORANLA DAHA DÜŞÜK KARBON SALINIMI
GERÇEKLEŞTİRİYOR. FORD OLARAK
SADECE HİBRİT DEĞİL ELEKTRİKLİ
ARAÇLARA DAHA FAZLA YATIRIM İÇİN
ÇOKTAN DÜĞMEYE BASILDI BİLE.”

Yoğun çalışma temponuz içinde
kendinize ayırdığınız özel zamanlarda
neler yapmaktan keyif alıyorsunuz?

kurumla iş birliği yapılması gerekiyor. Farklı

Kendime ayırdığım vakitlerde

alternatif yakıt, paylaşım ekonomisi gibi

beceriler ve tecrübeler, otomotiv sanayinde

Hybrid araçlar hakkındaki düşünceleri-

kavram ve teknolojilerle ulaşım sorunlarına

önceliğim genellikle ailem oluyor. İş

kullanılarak bu dönüşüm hızlı bir biçimde

nizi öğrenebilir miyiz?

çözüm bulmayı hedefliyor. Otonom araçları

hayatımda yaşadığım yoğun tempodan

gerçekleşiyor. Ford gibi asırlık otomotiv

da akıllı şehirlerin ulaşım altyapısı kapsamın-

şirketleri, yazılım şirketleri ve yeni startup’-

alternatif yakıt kullanımına yönelik elektrikli

geçirmeye çalışıyorum. Akabinde hobilerime

da değerlendirebilmek gerekiyor.

larla iş birliklerine gidiyor. Yapay zeka ve

ve hibrit otomobiller yakın gelecekte çok

zaman ayırmaya çalışıyorum. Bunun dışında,

gelişen teknolojik altyapılar ile otomobiller

daha fazla ön planda olmaya devam edecek.

dostlarla zaman geçirmek, birlikte kısa

yapay zeka ve buna yapılan yatırımda ise

her geçen gün daha bağlantılı hale geliyor.

Ford, bu bakış açısı ile önümüzdeki beş yıl

tatiller veya bir yemek organizasyonu da

bugüne kadar otomotiv ve taşıma hakkında

Sadece 2017’nin ilk çeyreğinde 34 tane

içinde 13 yeni elektrikli model üreteceğini

günlük stresi dağıtmak için mükemmel bir

tecrübe ve bilgisi olmayan teknoloji şirketleri

yapay zeka teknolojileri alanında çalışan

açıkladı. Avrupa’da da elektrikli araçların

fırsat olabiliyor.

Otonom araçların temelinde bulunan
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Hepimizin hem fikir olduğu üzere;

dolayı mümkün olduğunca ailemle zaman

18

OTOPOST

MAKALE

FIRAT FİDAN

Bir şirketi başarıyla yönete-

tada, müşteri odaklı

gerekir. Bu yaklaşım kuru-

hesaplarınızı aktifleştirme-

ASF Otomotiv

bilmenin en önemli anah-

pazarlama faaliyetleri

munuzu farklılaştırırken,

niz ve bu kanallar aracılı-

tarı mevcut verilerin kali-

ile anlık sms ve mailing

hizmet verdiğiniz sektörde

ğıyla gelen taleplere

tesi ve yönetimidir. Bu ne-

bildirimleri yaparak

üstünlük sağlayacak bir

anında cevap vermeniz

denle ilk adımınız ihtiyaç-

müşteri demografik

yönetim anlayışınızın

müşterileriniz nezdinde

larınız doğrultusunda bir

yapılarınızı güncelleyebilir

olduğunu gösterecektir.

güvenilir bir firma olarak

yazılım geliştirmek veya

müşterilerinizin satın

hazır bir program satın

alma alışkanlıklarına

alarak bunu her departma-

odaklanarak onlara özel

nınıza uygulamak olmalı-

ID’ler tanımlayıp, sadakat

dır. Hiç şüphesiz ki müş-

yapılarını oluşturabilirsiniz.

terileriniz hizmet anlayışı-

Verilerin doğru ve efektif

nızdaki kaliteyi kullanmak-

kullanımı sayesinde

ta olduğunuz veriler

pazarlama alanında ciddi

Yönetim Kurulu
Üyesi

REKABETTE

sayesinde kısa sürede

YENİ DÖNEM:

birlikte sürdürülebilir

fark edecektir. Bununla

VERİ TABANLI

iletişim yaklaşımı ile

PAZARLAMA

olduğunuz hizmetle ilgili

müşterilerinize vermekte
sorular yönelterek eksik
noktalarınızı belirlemek ve
aksiyon planı oluşturmak

Günümüzde stratejik rekabet

da gelişiminize katkı

artık veri tabanlı pazarlamadan

sağlayacaktır.

geçiyor. Firmaların bilgiye daha
duyarlı hale gelmesi; bir başka
deyişle işletmelerde bilginin

Müsteri
Portföyünüzü
Sürekli Aktif Tutun

birlikte veri tabanlı pazarlama
kavramı ön plana çıkmaya başladı.
19

Dijitalde
Var Olmak Sizi
Güvenilir Kılar

olur. Bununla birlikte düzenleyeceğiniz yarışmalar
ve interaktif iletişim ile
takipçilerinizle aranızda

atılımlar gerçekleştirecek,
yapacağınız klasifikasyon
yöntemi ile de reklam
ve ürünlerinizi farklı
sınıflara sunarak hem
müşterilerinize verdiğiniz
önemi gösterecek hem de
pazarlama bütçenizi daha
doğru yönetebileceksiniz.
Bütünleşik ve memnuniyet
odaklı çalışma anlayışının

fotoğaf RAWPIXEL

bir parçası olarak müşterilerinizden aldığınız her

Tüm bunların yanında

duygusal bağ kurarken

şikayeti değerlendirmeniz

şirketinizin dijital medyayı

aynı kanallar üzerinden

ve ilgili kurum ve kişiyi

aktif bir şekilde kullanma-

satış yapmanız da mümkün.

şirket müdürünüz,

sı, kaliteli hizmet anlayışı-

En çok otomobil satan

Bir başka önemli nokta

danışmanınız ve müşteri

nızla bağdaşacak bir diğer

bayilerin çoğunun araç

ise müşteri portföyünüzü

ilişkilerinden sorumlu

önemli unsurdur. Kurum

satış kanallarına sosyal

sürekli aktif tutan çalışma-

çalışma arkadaşınız ile

olarak facebook, twitter,

medya hesaplarını ekle-

lar yapmak olmalı. Bu nok-

beraber ziyaret etmeniz

linkedin ve instagram

diğini biliyor musunuz?

değerinin artması ve müşteri odaklı
pazarlama anlayışının gelişmesiyle

algılanmanıza yardımcı
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Internet her piyasayı

tecrübede önce işi ve

şevkle odaklanan ekibiniz-

değiştirdiği gibi otomotiv

sektörü sevip sevmediğini

den elde edeceğiniz verim

pazarını da şekillendirme-

anlamaya çalışın. Her gün

tartışmasız yüksektir.

ye devam ediyor. Hızla

ilk günkü heyecanla işe

Bireysel başarılar ise

gelişen bu dönemde tüm

gelen ve hedeflerine aynı

zaten bu aşamada

şirketlerin internet alt yapı-

kendiliğinden gelecektir.

larına çok önem vermesi

Ekibinizi başarıya ulaştır-

ve bu kanallara daha fazla

mak için onlara gerçekçi

odaklanması gerekli. Müş-

ve ulaşılabilir olan günlük,

teri memnuniyeti için özel

haftalık, aylık ve yıllık

uygulamaların başında

hedefler belirleyin

gelen “farklılaşmayı”

ve bu hedefleri kendileri-

internetten araç satabilme-

nin de anlık takip edebil-

nin “standart” olacağı dö-

melerini yine yazılım

nemde değil, içinde bulun-

programlarınızla sağlayın.

duğumuz bu dönemde,

Böylelikle işe gelen herkesin

bir pazarlama aracı olarak
fotoğaf PAUL BENCE

kullanabilirsiniz. Her ne
kadar dijitalleşme tüm hızıyla devam etse de, tüm

bir hedefi olacak, bu hedefler doğrultusunda adil bir

Müşteri

şekilde değerlendirildiğini

bu yatırımların ve yönetim

yönetimindeki

bilecek ve yine bunlara

anlayışının temelinde

başarıyı

göre takdir edilecektir.

insan yatmakta. Bir işte

sürdürülebilir hale

başarılı olabilmenin anah-

getirmek için de

Başarının en büyük kısmı

tarı o işi sevmek ve seve-

şu cümleyi asla

hedeflerinize ulaşmanızla

unutmayın;

ve ulaştığınız başarıların

rek yapan kişilerle çalışmakla mümkün!

Basarınızı Mutlaka
Ekibinizle Paylasın

“Yeni bir müşteri
kazanmanın
maliyeti, eski

paylaşımı ile sağlanmaktadır. Ortada bir başarı
varsa bu başarıyı mutlaka
paylaşın ve bu başarıda

müşterileri elde

payı olan herkesin maddi

Sizler de işe alacağınız

tutmaktan daha

ve manevi nemalanmasını

kişileri değerlendirirken,

fazladır.’’

sağlayın.
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MUS T A N G GT
5.0L V 8
MODİFİYE

HAZIRLAYAN

FT TUNING

( O T O M A T I K
Ş A N Z I M A N

(EPAS), yüksek hızda

• Yeni Ford Mustang’in

ARAÇ BİLGİLERİ

birinci sınıf bir spor

gelişmiş Multilink arka

otomobilden beklenen

aksı kusursuz ve çevik bir

manevra kabiliyeti, dönüş

yol tutuşunu mükemmel

hassasiyeti ve yüksek

sürüş özellikleriyle bir

kontrol gibi özellikleri bir

araya getiriyor.

BÜYÜK BİR HEYECAN
İLE 2015 YILININ ARALIK
AYINDA BAŞLADIĞIMIZ

araya getiriyor.
• Bağımsız arka
• Yeni Mustang’in

süspansiyona sahip yeni

BİTİRMİŞ OLMANIN

direksiyonu 3 ayar

şasiyle şimdiye kadar

MUTLULUĞUNU

moduna sahip: Normal,

yapılmış en çevik Ford

YAŞIYORUM. MUSTANG’İ

konfor ve spor modu.

Mustang ortaya çıkıyor.

YENİLENMİŞ SERT

• Ayrıca direksiyon virajlı

• Düşük ağırlık merkezi,

BAKIŞLARININ

yollarda veya yandan

sınırlı kaydırmalı kilitli

PROJEMİZDEKİ

gelen rüzgarda aracın

diferansiyel ve seçebilece-

MASKÜLEN

savrulmasını önler ve

ğiniz farklı sürüş modları

YAPIYLA BİRE BİR

yüksek hızda tekerlek

sayesinde en zorlu yol

ÖRTÜŞMESİYDİ.

dengesizliğini ortadan

koşullarında bile maksi-

ARAÇLA İLGİLİ

kaldırarak etkin bir sürüş

mum sürüş performansını

AYRINTILI DETAYLARI

sağlamaya yardımcı olur.

hissedeceksiniz.

• Yeni Ford Mustang’de

• Mekanik sınırlı kaydırma-

son derece hassas bir

lı kilitli diferansiyel, özel-

şekilde ayarlanmış

likle Yeni Ford Mustang

• 435 beygirlik etkileyici

McPherson ön süspansiyon

gibi arkadan çekişli spor

gücüyle ve rekor sayılabi

sistemi bulunmaktadır.

araçlar için uygundur.

• Sağlam bir yardımcı şasi

• Herhangi bir tekerlekte

motor destansı bir perfor-

üzerine sabitlenen ön süs-

kayma söz konusu

mansa imza atıyor.

pansiyon birinci sınıf sürüş

olduğunda motor torku

konforu ve oldukça dinamik

otomatik olarak diğer

bir yol tutuşu sağlar.

tekerleğe aktarılır.

P R O J E B İ T İŞ T A R İ H İ: 13.06 .201 6

GİBİ KISA BİR SÜREDE

|

BU PROJEYİ DE 5 AY

P R O J E B A Ş L A N G I Ç T A R İ H İ: 19. 01.2016

F A S T B A C K )

GENEL

ÖNCE

SEÇME SEBEBİM

YAZININ DEVAMINDA

SONRA

BULABİLİRSİNİZ.

lecek 530 Nm’lik torkuyla
güçlü 5.0L V8 benzinli

• Elektrikli servo direksiyon
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Sasi
Özellikleri
* Ön Süspansiyon:

TEKNİK

Çift Noktadan Bağlı

ÖZELLİKLER

Bağımsız MacPherson
Süspansiyon Kolu ve

Motor Gücü
435 hp
@ 6500 rpm

Stabilite Barı

* Arka Süspansiyon:
Entegre Bağımsız Helezon

Tork

400 lb.-ft.
@ 4250 rpm

Yaylar ve Stabilite Barı

* Amortisörler:
Hidrolik Gaz Basınçlı

Motor Tipi

Amortisör

5.0L Ti-VCT V8

Sıkıstırma
Oranı
11.0:1

Silindir Çapı
ve Derinligi
(mm)
92.2 x 92.7

* Frenler:
Dört Tekerden Çekiş
Kontrollü, ABS’li Fren
Sistemi

MODİFİYE
* Stabilite Kontrolü:

UYGULAMALARI

Elektronik Çekiş Kontrol

GÖVDE

Sistemi

* Sürüs Kontrolü:
Elektronik Ayarlanabilir
Sürüş Asistanı
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Kitin Içindekiler

• Komple ROUSH
Mustang Ön Panel Kit
ile Motor bölmesi ve
tekerleklerin çevresindeki
hava akışı artırıldı.

• Yüksek Akışlı Üst Izgara
• Alt Hava Girişi
• Ön Kiriş Bölücü fazladan
bir downforce oluşturur
ve hızla ön uç kaldırmayı
önler.
• Yan Aero Cepler ön
tekerleklerin etrafındaki

hava akışı için bir rüzgar
perdesi oluşturur.

dayanıklılık, ısı direnci ve

Kaput Hava Kanalı

Yan Cam Hava Kanalları

• Hafif ve sert şişen

• OEM düzeyinde dayanık-

şekillendirilmiş ABS’den

lılık ve darbe direncine

(Akrilonitril Butadien

sahip Blow Molded ABS’-

Stiren) üstün görünüm,

den imal edilmiştir.
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darbe direnci için üretildi.

Pencere

dayanıklılık ve darbe diren-

motordan uzak tutmaya

Kürek Kiti

ci nedeniyle OEM’ler

yardımcı olur.

tarafından kullanılır.

• Malzeme, hafif TPO ve

• Valans, ROUSH’un kendi

• Plastik, otomotiv üreticileri

ABS dayanıklı, ısıya

plastik üretim tesisinden

ile aynı süreçte kalıplanır.

dayanıklı ve darbeye

gelen yüksek mukavemetli TPO’dan (termal plastik
olefin) yapılmış dayanıklı

dayanıklıdır.

Isı Eksiltörleri
Çeyrek Panel
• Tam işlevsel kalırken

Yan Kepçeler

bir siyah tahıl dokusu ile

agresif bir dokunuş ekleyin.

boyanır.

• Isı Çıkarıcılar, ham siyah

• ABS’den yapılan

• TPO malzemesi, üstün

olarak kalıplanır ve ısıyı

parçalardır.
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• ABS, yüksek darbe diren-

emme sistemi 85 mm

nıklı ve güvenilir filtrasyon

ci ve dayanıklılığı nede-

volumetre (MAF)

sağlamaktadır.

niyle ROUSH ve OEM’ler

kullanılarak daha yüksek

• Bu sistemde kullanılan

tarafından kullanılır.

performanslı tek bir soğuk

filtre yağlı bakım gerektir-

hava emme sisteminde

memekte olup kolayca yıka-

birleştirilmiştir.

narak tekrar kullanılabilir.

• 10.4 HP ve 8.54 ft-Ibs

• Bu kit beraberinde filtre

• ROUSH’tan maksimum

güç artışı

kazanı, hava filtresi, emme

arka görüş için yarış

• Fabrikasyon hava filtre

boruları, kelepçeleri ve

tasarımlarını andiran arka

sisteminden daha fazla

gerekli tüm montaj malze-

kanadı

hava emiş miktarı ile

meleri ile gelmektedir.

• Hafif ve dayanıklı ABS

verim artışı

plastikten yapılmıştır.

• Soğuk hava emme

Arka Spoyler

• Kit içerisindeki parçala-

sistemi hava yakıt karışım

Pedal Kiti

oranına pozitif etki ederek

Otomatik Sanzıman

basınç düşüşünü engeller.

rın hepsi fabrikasyon
emisyon değerlerine
uygun olup fabrikasyon
donanım ile kullanılabilir.

• Mühendisler tarafından
• Pedallar için yüksek

test edilerek geliştirilmiş

performans stili

olan soğuk hava emme

• Bu dayanıklı ve hafif kütük

sistemi her hangi bir ek

alüminyum pedallar CNC

donanıma ihtiyaç duyma-

MagnaFlow

işleme tabi tutulmuştur.

dan fabrika ayarları ile

Egzost Sistemi

• Otomatik kit, gaz kele-

uyum içinde çalışır. Modi-

beği, fren ve pedalları içe-

fiye işlemi yapılmaksızın

• Orijinal katalizör sonrası

rir. Eksiksiz bir görünüm

10 HP ve 8 Ib-ft tork artışı

yarış tipi egzoz sistemi

sağlar.

gözlemlemeniz mümkün

• C tipi çift çıkış stili

• Siyah kavrama yüzeyi

olacaktır.

• 3 inç boru çapı

aksanları pedalların ıslak

• Bu kiti 105 mm çapında

• Karbon fiber egzoz uçları

veya kuru olmasını sağlar.

volumetre ve ara boruları

• MagnaFlow Yarış

ile kullanarak normalden

Serisi Egzoz Sistemleri,

Mustang 5.0L ROUSH V8

daha fazla güç elde edildi.

maksimum performans,

Cold Air Kit

• Bu filtre yüksek basınç

azalan kütlesi ve dikkat

ve uzun kullanım sonunda

gerektiren saldırgan bir

iç ve dış katmanının daya-

egzoz notası isteyenler

• İki ayrı soğuk hava

29

EGZOST

için tasarlanmıştır.
• Karbon Fiber ipuçları,
sistemin eşsiz bir performans stili ile etkisini
arttırır.

SÜSPANSİYON
KW Coilover Kit
KW Variant 3
“inox line”
• Geri tepme ve sıkıştırmada ayrı ayrı ayarlanabilir sönümleme kuvveti

JANTLAR

EXTRAS

Vossen Forged:

Tinted Safety Glass 3M

• Geri tepme ve Sertlik
sönümlemesi ayarlanabilir
damper teknolojisi

Precision Series VPS-302
• Siyah Krom Serisi mükem-

• Paslanmaz Çelik Tekno• Classic 5-spoke Design

mel ısı özümünü sağlarken

• 20”x10 Ön tekerlek ve

nihai gizlilik sunar.

20”x11 arka tekerlek

• Tüm metal teknolojisi

• Fırçalı Duman karanlık

otomobilinizin içini serin

renk tonuyla siyaha

tutar ve pencerelerinizden

agresif bir görünüm

gelen toplam güneş

kazandırır.

enerjisinin %72’sini

• Vossen’in tescilli dövme

reddederek güneşin

tasarımı kullanılarak

sıcaklığından korur.

Sönümlemesi (16 ayarlı)

işlenmiş.

• Kendiniz ve yolcularınız

• Ayarlanabilir Sertlik

• Tekerlekten namluya

için 1000’e kadar toplam

lojisi “inox-line”
• Değiştirilebilir yükseklik
ayarı
• Test edilmiş ayarlama
aralığı
• Uzun ömürlü yüksek
kalite bileşenler
• Ayarlanabilir Geri Tepme

Ayarı (12 ayarlı)
• Benzersiz, birbirinden
bağımsız çalışan sönüm
kuvveti ayarı

Güneş Koruma Faktörü

TEKERLEKLER

sağlamak için %99’a kadar
zararlı ultraviyole (UV)

• Pirelli PZero
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ışığı engeller.

KEŞİF

HAZIRLAYAN

BAHAR YAPICILAR

SÜRÜS

1
Atlantik Yolu
Norveç
Norveç’te bulunan Molde
ve Kristiansund bölgeleri
arasında bağlantıyı
sağlayan bu yol sürücüleri

Pek çoğumuz bazen gitmek, yollara düşmek isteriz.

hem kendine çeken hem

En azından hayatımızda bir kere de olsa bunu düşlemişizdir.

de korkutan bir yer.

İşte her ihtimale karşı olur da yollara düşerseniz veya yollar

Pürüzlü ve inişli çıkışlı
bir yapısı olan yol 5 mil

benim hayatım derseniz sizin için derlediğimiz bu galeriye

uzunluğunda. Suyun

bir göz atmadan acele etmeyin.

kızgın zamanlarında film

ROTALARI
fotoğraf

sahnelerini aratmayan

MARTIN YSTENES
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Atlantik’te bulunan bu
yol oldukça etkileyici.
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SÜRÜS ROTALARI

2
San Bernardino Geçidi
Isviçre

fotoğaf

Mixos ve Hinterrhein kasa2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

San Bernardino, L A R S I G E L S T R Ö M
Oberalp Geçidi, P E T E R I H L O
Guoliang Tünel Yolu, N I S A + U L L I M A I E R
Red Rock Scenic Yolu, R O Z A N N E H A L A K A
The Overseas, M I K E S A L A M A N C A
Col de Turini, T O R S T E N F R A N K
Trollstigen, A D A M S M O K
Jebel Hafeet Dağ Yolu, J A M E S S U L L I V A N

5

Red Rock Scenic Yolu

bu yol sizlere inanılmaz
manzalarar vaadediyor.

3

9
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den oluşuyor. Yolun büyük
kısmı deniz üzerinde yer
alıyor. Eğer doğru zaman-

Yolu çarpıcı kayalıklarıyla

batımını yakalayabilirsiniz.

unutulmaz manzaralar

nin vücut bulduğu kayalardan oluşan bu bölge, fotoğrafçıların da favori yerlerinden biri haline gelmiştir.

yan yol, sadece yaz ayları

6

açık oluyor. Kışın kaygan

Col de Turini

ve tehlikeli hale gelen bu

Fransa
Kuzey Fransa’daki Alpler’de
bulunan Col de Turini yolu

8
Trollstigen
Norveç
Norveç’in Rauma bölgesinde yer alan Trollstigen yolu,
dikkate değer yerlerden
biri. Burada diğer yerlerden
farklı olarak tepede 320
m’lik Stigfossen Şelalesi de
manzaraya eşlik ediyor.

9
Jebel Hafeet Yolu
Birlesik Arap Emirlikleri

4

deniz seviyesinin 1 mil üze-

Guoliang Tünel Yolu

rindedir. Dünyaca ünlü ralli

Çölün içinde uzayıp giden

yarışlarının yapıldığı yol

bu yol 7.3 mil uzunluğunda

Çin

4

rine bağlanmış 42 köprü-

iyi gün doğumunu veya

Isviçre

noktalarından biridir.

Bu otoban bir adadan diğe-

anılan Red Rock Scenic

rüzgar ve sonsuzluk hissi-

yol sürücülerin en popüler

Florida Keys

larda burada olursanız en

Oberalp Geçidi

yı sağlamada da rol oyna-

The Overseas Otobanı

Duvarsız müze olarak da

sunmaktadır. Yalnız doğa,

2 bölge arasındaki bağlantı-

8

A.B.D

3

Oberalp Geçiti için İsviçre’nin

2

yollarından biridir.

sağlayan yol en güzel sü-

oldukça keskin virajlı olan

7

dünyanın en tehlikeli

5

alır. Kilometrelerce uzanan,

6

Guoliang aynı zamanda

baları arasında bağlantıyı

rüş rotalarının arasında yer

7

hatanın kabul görmeyeceği

ve 1.219 m yüksekliğinde.

Biraz ürkütücü ve heyecan

sadece yapısı, virajları ve

veririci bu yol bölgedeki 13

heyecan verici yüksekliğiy-

köyden gelen işçiler tara-

le değil sunduğu manzara-

fından Taihang Dağı oyula-

larla da meraklı sürücüleri

dikkatli bir sürücülük

rak 5 yılda yapıldı.Hiç bir

kendine doğru çekmektedir.

gerektiriyor.
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Pürüzsüz bir yapısı olan
yol hem hız yapmaya
uygun, hem de oldukça

TEST

fotoğraf RAMP MAGAZIN/MATTHIAS MEDERER

HAZIRLAYAN FAHİR TALİB
YOUTUBE @CARVISERTV

2040’TAN GÜNÜMÜZE
GELEN KONSEPT:
LAMBORGHINI TERZO
MILLENNIO CONCEPT
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“Firmalar konsept
otomobiller söz konusu
olduğunda genelde
tasarım konusunda
sınır tanımazlar.
Bu sefer tasarımın
ötesinde, teknoloji ile
ilgili sınırlar da aşılmış.”
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TERZO

veya üç binli yıllar gibi

ve makina mühendisliğinden

kapatılmamış. Bunun yerine

batarya paketleri yerine,

Üretimden

MILLENNIO

şeyler için değil, teknoloji

Profesör Anastasios John

açık bırakılan yerlerde yeni

gövde panelleri bataryaları

çok uzak

ve tasarım olarak uzak

Hart, projenin yönetiminde

hava kanalları oluşturulmuş.

oluşturuyor. Mantık ise

gelecekte gerçekleşebilecek

Lamborghini’nin Ar&Ge yet-

Normal güç ünitelerinin aksi-

şöyle; geliştirilen karbon

Terzo Millennio, dünyanın

anlamında kullanılıyor.

kilileriyle beraber çalışmış.

ne her bir tekerleğe yerleşti-

fiber nano tüpler sayesinde,

en iyi mühendislerine boş

rilen elektrik motorları saye-

bataryalar gövdenin iç

bir palet verdiğinizde, süper

İlk bakışta sonuçlar oldukça

sinde, tasarımcılar oldukça

ve dış katmanları arasına

otomobillerinin geleceğini

takdire şayan. Terzo

özgür bir şekilde çalışabilmiş.

yerleştirilip, şekil alabilecek

nasıl oluşturduklarının bir

Millennio’nun tamamen

Gücün nasıl üretildiği konu-

kadar ince ve 4 elektrik

sunda Terzo Millennio’da

motoruna sahip tamamen

standart herhangi bir şey

elektrikli bir spor arabayı

bulunmuyor. Aventador’da

besleyecek kadar da

oldukça kısıtlı miktarda

güçlüler. Bununla

kullanılan süper kapasitörler

beraber karbon fiber

ve gövdeye entegre olarak

gövdenin ağırlığı

hazırlanmış enerji depolama

aşağıya çektiğini de

ünitelerinin detayları oldukça

söylememize gerek

acayip gelebilir. Hedef ise

yok sanırım. Tabii

sadece yüksek miktarda güç

ki tamamen karbon

değil, daha hızlı şarj olan

fiber olan ve üzerinde depo-

daha efektif çalışan bir reje-

lanan bu boyutta enerji ile

CONCEPT
İtalyan spor otomobilleri ya
da Lamborghini dediğinizde
aklınıza gelen yerler arasında

Lamborghini süper

Boston, Massachusetts oldu-

spor otomobiller

ğunu pek sanmıyorum.

üretiyor ama MIT

aerodinamik verimlilik için

MIT’nin kampüsü keyifli

konunun neresinde?

optimize edilmiş çok hafif

dağ yollarından ya da bir

gövdesi, sadece sürücü ve

yarış pistinde oldukça uzak

Firma, MIT ile gelişmiş enerji

bir yolcu için yer sunuyor.

olsa da, hızlı otomobillerin

depolama sistemleri ve

Dizayn Aston Martin

geleceği burada şekilleniyor.

malzeme biliminin sınırlarını

Valkyrie’de olduğu gibi

MIT’den bazı çok zeki arka-

zorlamak için çalışmış. Özel-

tamamen fonksiyon odaklı

daşlarla çalışan Lamborghini,

likle MIT’nin kimya bölümün-

ve fonksiyonel olmayan hiç

oldukça ufuk açıcı bir kon-

den Profesör Mircea Dinca

bir bölüm gövde panelleri ile

sept ile karşımızda: ‘Terzo
Millennio’. İtalyanca ‘3.
Milenyum’ anlamına gelen
ismiyle, elektrik beslemeli

nerasyon sistemi ve daha

konsept, Lamborghini’nin
dizayn ve mühendislik

yavaş yaşlanan bir batarya

vizyonunun günümüze bir

oluşturmak.

yansıması olarak görülebilir.
Lamborghini CEO’su, Stefano

L am borg h i n i C E O, S T E F A N O D O M E N I C A L I

Gövde panelleri

Domenicali, bu beraberliği,

bataryaları

“3. milenyumdaki super spor

olusturuyor!

otomobiller için önemli bir

göstergesi. Yarın üretime
girecek olan bir model olmaktan çok uzak. Firmanın
CTO’su, Maurizio Reggiani’ye

“Ne zaman olduğunu
söyleyemem ama bazı
komponentler üretime
geçmeye diğerlerinden
daha yakın.”

gövdede belli noktalarda
çatlaklar oluşması kaçınılmaz

oldukça merak edilen ‘ne
zaman’ sorusu sorulduğunda;
şeklinde cevap verdi. Yani
MIT laboratuarlarında hazırlanan bu teknolojiler hepsi

olacaktır. Bununla ilgi MIT

bir kerede bir otomobile

ve Lamborghini mühendis-

olmasa da, zamanla yol oto-

lerinin cevabı ise oldukça

mobillerine uygulanacak.

basit. ‘Kendini iyileştiren

Açık olan bir diğer şey ise,

karbon fiber’. İyileştirici

Terzo Millenio’yu ve hala
atmosferik V10-V12 motorları

sayfa” olarak nitelendiriyor.

İlginç olan kısım ise bunun

kimyasallar ile doldurulmuş

Bu arada ‘3. milenyum’

nasıl gerçekleştirildiği. Basit-

mikro kanallar sayesinde,

derken ne demek istendiğini

çe açıklamak gerekirse,

gövde kendini analiz ederek

gördükçe elektrikli süper

bir açıklayalım. Terim sonraki

genelde otomobillerin taba-

gerekli yerlerdeki onarımı

otomobiller için de gerçekten

nına yerleştirilen devasa

gerçekleştirebiliyor.

bir gelecek olduğu aşikar.

jenerasyon Lamborghini’ler

fotoğaf T e r z o M i l l e n n i o C o n c e p t, R A M P M A G A Z I N / M A T T H I A S M E D E R E R
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kullanan İtalyan’ları bu model
üzerinde bu kadar hevesli
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