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N.Ü:  Mr. Serdar Bostancı, can you briefly tell us about yourself?

S.B:  I was born on 25th April, 1958, in Istanbul. My late father 
was one of the first civilian airplane pilots of Turkey. 
I’m emphasizing the word airplane pilot, since the airplane pilots 
are confused with rally pilots, due to name resemblance. 
I’m married; I have a son, who is following my path. 

N.Ü: At which age did you meet automobile 
sports, and do you remember when you first 
watched rally?

S.B.: I met rally when I was 10, which was in the 
year 1968. We are two brothers, I have brother, 
who’s 12 years older than me. My brother and 
his friends were then in the automobile sports 
community, guiding them late Renç Koçibey 
and Demir Bükey. The first o�cial rally was 
being held in Turkey. My parents took me, just 
coincidentally, to watch that Rally, which 
started from Istanbul Maslak Ayazağa. Renç 
Koçibey won that rally. The late Renç became 
my idol ever since that day.  I always followed 
the path he outlined. That’s how I met rally.

N.Ü: When did you attend your first rally race? 

S.B: Once having watched the rally of 1968, 
my only dream was to be 18 years old, to get a 
driving licence and attend the rally, for you 
needed to have a driving licence to enter the 
rally. The law was di�erent at that time. The 
day you turned 18, you were entitled to get a 
driving licence. I got my driving licence in 1975. 
Immediately, I began with the Ankara Republic 
Rally. 

N.Ü: Do you remember what your car was in that 
race?

S.B: The first car I raced was not my car. 
I wanted to enter my first rally with an Anadol 
STC. I’m sure, by your age, that you don’t know 

the sport Anadol automobile, which you’ll shortly be seeing in 
my garage. I wanted to race with the Sport Anadol. I had bought 
a sport Anadol one year before, in 1974. We tried to prepare that 
car, but at that time I did not have the technical knowledge as I 
have today. 

It was very hard to provide spare parts and prepare an 
automobile. We disassembled the car, but failed to prepare it as 
a rally automobile; we failed to complete it in time. I had this 
close friend, Necdet Yıldız, who had a Renault 12 TS, with which 
he participated in the rally before. I asked Necdet to go there 
together, so I entered my first rally with Necdet Yıldız.

N.Ü: How many races have you started until today?

S.B: I was 99% a rally pilot, but as a result of sponsor demands
I also attended to track races, rally cross races, climbing races, 
slalom races and the like. I guess I attended totally about 
150 races. 
N.Ü: When and at which race did you rank first for the first time?

S.B: The first race I won was 1981 Ankara Republic Youth Rally. 
I had raced with Escort RS 2000 S.

N.Ü: What was the level of rally sport and motor sports at the 
time you started, and how have they changed by time?  

S.B: There’s a yawning gap. We would do this job through 
impossibilities. For, the economic conditions, import regime and 
technical knowledge of that day were not at a level comparable 
to that of today, it was too low. We started this job under such 
conditions. There was a serious competition and an unbelievably 
amateur spirit. Unfortunately today we cannot catch that 
amateur spirit anymore in this professionalism. All racers would 
race against each other, but they were very good friends at the 
same time.  But in that period, Greece and Bulgaria were nearly 
50 years ahead of us. Turkey’s most important rally at that time, 
the Günaydın Rally, which later became the Turkey Rally – was 
won generally by Bulgarian pilots.

N.Ü: Serdar Bey merhaba, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

S.B: 25 Nisan 1958, İstanbul doğumluyum. Rahmetli 
babam Türkiye’nin ilk sivil uçak pilotlarından. Uçak pilotu 
diyorum çünkü ralli pilotlarıyla uçak pilotları karıştırılıyor 
isim benzerliği nedeniyle. Evliyim, tek oğlum var. Murat 
Bostancı, o da benim yolumdan devam ediyor.

N.Ü: Otomobil sporuyla kaç yaşında 
tanıştınız ve ilk ralliyi ne zaman izlediğinizi 
hatırlıyor musunuz?

S.B.: Ben ilk ralliyle 10 yaşında tanıştım, 
1968 senesinde. Biz iki kardeşiz, benden 
12 yaş büyük bir ağabeyim var. O zamanki 
otomobil sporları camiasında ağabeyim ve 
arkadaşları vardı; onların başında rahmetli 
Renç Koçibey, Demir Bükey vardı ve 
Türkiye’deki ilk resmi ralli yapılıyordu. 
İstanbul’da Maslak Ayazağa’dan başlayan o 
ralliyi tamamen tesadüf eseri olarak 
annemle babam seyretmeye götürdü.
O ralliyi Renç Koçibey kazandı. Rahmetli 
Renç, o günden itibaren benim hep idolüm 
oldu. Daha sonra da hep onun çizdiği yoldan 
gittim.

N.Ü: ilk ralli müsabakasına ne zaman 
katıldınız? 

S.B: Ben,1968’teki ralliyi takip ettikten 
sonra hep hayalim 18 yaşına gelmek, ehliyet 
almak ve ralliye girmekti çünkü ralliye 
girebilmek için ehliyet almak gerekiyordu. O 
zamanlar kanun bugünkü gibi değildi. 18 
yaşından gün aldığınız zaman ehliyet 
alabiliyordunuz. 1975 yılında ehliyetimi 
aldım. Hemen akabinde, Ankara 1975 
Cumhuriyet Rallisi ile başladım.

N.Ü: Peki bu yarıştaki otomobilinizi 
hatırlıyor musunuz?

S.B: İlk yarıştığım otomobil, kendi otomobilim değildi. Ben 
ilk rallime bir Anadol STC ile girmek istiyordum. Yaş 
itibariyle siz eminim spor Anadol otomobili bilmiyorsunuz-
dur, az sonra garajımızda görebilirsiniz.
Spor Anadol ile yarışmak istiyordum. sene önce, 
1974 senesinde bir spor Anadol satın almıştım, otomobili 
hazırlamaya çalışıyorduk ama o zamanlar tabi teknik 
birikim bugünkü kadar fazla değil.

Yedek parça temin etmek otomobili hazırlamak falan çok 
zordu. Biz otomobili söktük ama ralli otomobili olarak 
hazırlayamadık, yetiştiremedik. Benim de çok yakın bir 
arkadaşım vardı Necdet Yıldız, onun daha önce ralliye 
girdiği Renault 12 TS otomobili vardı. Necdet’e dedim ki 
beraber gidelim ve Necdet Yıldız’la ilk rallime girdim.

N.Ü: Kaç yarışta start aldınız bugüne kadar?

S.B: Ben ağırlıklı olarak %99 ralli pilotuydum ama sponsor 
istekleriyle pist yarışlarına, ralli cross’lara, tırmanmalara, 
slalom yarışlarına buna benzer yarışlara da giriyordum. 
Sanırım toplamda 150 civarında yarışa katıldım.

N.Ü: İlk birinciliğinizi hangi yarışta, ne zaman kazandınız?

S.B: İlk kazandığım yarış, 1981 Ankara Cumhuriyet Gençlik 
Rallisi. Escort RS 2000 S ile yarışmıştım.

N.Ü: Sizin başladığınız dönemde Türkiye’de ralli sporu, 
motor sporları ne aşamadaydı ve bugüne kıyasla nasıl yol 
aldı, nasıl değişti?

S.B: Arada çok büyük bir uçurum var. O zaman biz bu işi 
tamamen imkansızlıklarla yapıyorduk. Çünkü o zamanki 
Türkiye’nin ekonomik durumu, ithalat rejimi ve teknik 
birikim bugünle mukayese edilecek seviyede değildi, çok 
düşüktü. Türkiye’nin o zamanki koşullarında biz bu işe 
başladık. ciddi bir rekabet ve inanılmaz bir amatör ruh 
vardı. Ne yazık ki bugün artık bu profesyonelliğin içinde 
amatör ruhu yakalayamıyoruz. Bütün yarışçılar birbirleriyle 
yarıştığı gibi aynı zamanda çok iyi birer dosttu. Bulgaristan, 
Yunanistan neredeyse bizden 50 sene falan daha ilerideydi. 
Türkiye’nin en önemli rallisi o zaman Günaydın 
Rallisi’ydi-sonra Türkiye Rallisi oldu- genelde hep Bulgar 
pilotlar kazanırdı.
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Ben ilk ralliyle 10 yaşında tanıştım, 1968 senesinde. 
Biz iki kardeşiz, benden 12 yaş büyük bir ağabeyim 

var. O zamanki otomobil sporları camiasında ağabeyim ve 
arkadaşları vardı; onların başında rahmetli Renç Koçibey, 
Demir Bükey vardı ve Türkiye’deki ilk resmi ralli 
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I met rally when I was 10, which was in the year 1968. We 
are two brothers, I have an elder brother, who’s 12 years 

older than me. My brother and his friends were then in the
automobile sports community, guiding them late Renç 
Koçibey and Demir Bükey. The first o�cial rally was
being held in Turkey. 
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N.Ü: Bir otomobil için akünün önemi sizce nedir?

S.B: İki açıdan değerlendirmek lazım. Standart araçlardaki akünün 
önemi, bir de yarış otomobillerindeki akünün önemi. İkisinin 
birbirinden farklı işlevleri var. Akü dediğiniz şey, sabahleyin 
otomobilinizin koltuğuna oturup, kontak anahtarını çevirdiğiniz 
zaman ilk reaksiyonu veren parça. Eğer akünüz doluysa
otomobilinizin marşı basar ve otomobilinizin motoru çalışır. 
Eğer akünüz dolu değil ise çalışmaz.

Tabi akü teknolojisi de, benim otomobil sporları içerisinde olduğum 
40 yıldır çok gelişti.  İnci Akü’nün bu teknolojinin gelişmesine 
liderlik ettiğini gayet yakından biliyorum. Eskiden bizim yarıştığımız 
dönemlerde, plastik kaplı akü bile yoktu. Bırakın şarjlı aküyü, ziftten 
üretilmiş aküler vardı. Genelde akülerin düşmanı soğuk havalar ve 
kış aylarıydı. İstanbul’da ilk kar yağdığı ve ilk hava 0°C altına 
düştüğü zaman otomobillerin aküleri marş basmazdı. Ki o zaman 
otomatik otomobiller çok fazla yaygın olmadığı için manuel 
otomobilleri iterek çalıştırmak mümkündü.

Otomatik otomobillerde öyle bir şansımız da yok. Otomobilin kalbi, 
hayatı akü.  Ama günlük hayatta kullandığınız otomobilin marşı 
basmazsa belki o gün işinize otomobille değil de otobüsle, taksiyle 
veya metroyla gitmek zorunda kalırsınız. Bir ustayı çağırırsınız, 
otomobilinizi yapar veya akünüzü değiştirirsiniz. Evet belli bir 
miktarda mağdur olursunuz ama dünyanın sonu değildir. Ama 
yarışta çok daha farklı. Aküdeki bir problemden dolayı bir yarış 
etabının içerisinde giderken akünüzün boşalması sonucu yarışta 
kalmanız sizin için dünyanın sonudur. Çünkü telafi edemeyeceğiniz 
bir durum yaşanır. Akü sorunu lastik patlaması gibi değildir, 
lastiğiniz patlarsa yedeğiniz vardır onu takarsınız ve yarışa devam 
edersiniz, ama aküde durum çok farklıdır, yarışlardan birinde bile bu 
durumu yaşarsanız tüm sezonu kaybedebilirsiniz. Onun için akü 
seçimi çok önemli. Gerçekten güvenilir markaların tercih edilmesi, 
servis alanı iyi olan, garanti mekanizması iyi çalışan akülerin tercih 
edilmesini tavsiye ediyorum.

N.Ü: Teşekkürler, İnci Akü bildiğiniz gibi Castrol Ford Team 
Türkiye’nin bu sene sponsorlarından birisiydi. Bu konu ile ilgili 
değerlendirme yapmak ister misiniz?

S.B: Bizim için her sponsorumuz altın değerinde. İnci Akü’ye bu 
sene Castrol Ford Team Türkiye’ye olan katkılarından dolayı sonsuz 
teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğu biz kazanıyorsak büyük 
ölçüde sizler sayesinde kazanıyoruz. Bu arada İnci Akü’yü diğer 
sponsorlardan ayıran şöyle bir taraf var; evet maddi desteğiniz 
gerçekten çok önemli ama bu maddi destek yanında biz İnci 
Akü’den çok büyük manevi destek de alıyoruz. Sizi yanımızda 
hissetmek ve yarışlarda sizleri görmek bizim için çok önemli, çok 
değerli. Gerçekten sizlere tekrar tekrar teşekkür etmek isterim.

N.Ü: Değerli düşüncelerinizi bizlerle paylaştığınız ve zaman 
ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. 2014 yılında elde ettiğiniz 
zaferle bize yaşattığınız gurur ve her yarışta zevkle izlediğimiz 
heyecan dolu performansınız için İnci Akü adına da ayrıca teşekkür 
ederim.
 

N.Ü: What, in your opinion, is the importance of battery for a car?

S.B: Battery’s importance in standard cars and in race cars. They have 
di�erent functions. What you call a battery is the part which reacts 
first when you take your seat in the car and turn the switch key. If 
your battery is fully charged, your automobile starts and the engine 
of your automobile operates. If it’s not , your car would not start.

Of course, the battery technology has developed greatly in the 40 
years during which I’ve been involved in motor sports. I know very 
well that İnci Akü has led the development of this technology. At the 
time we raced, even plastic-coated batteries were not available. Let 
aside charged batteries, there were just batteries made of pitch. 
Generally cold weather and winter was the enemy of batteries. As it 
snowed for the first time that season in Istanbul and the tempera-
ture fell below 0°C, the automobiles would not start. At that time 
automatic cars were not widespread, so it was possible to operate 
manual cars by pushing. 

In automatic cars you don’t have such a chance. Battery is the heart, 
the life of the car. If your car that you use in daily life does not start, 
you would possibly go to work by bus, taxi or metro. You would call a 
mechanic, he would repair your car, or you would change the battery. 
Yes, you would su�er little problems, but that’s not the end of the 
world. But in race, things are di�erent. If your battery does not work, 
if your car does not start, if you have to leave the race because your 
battery has discharged while you were driving in a lap, well, that’s the 
end of the world for you. That cannot be compensated. Battery 
failure is not like flat tires. If your tire is flat, you fix the spare tyre 
and go on the race. But you cannot do this in a battery failure. 
Therefore it is important to choose good batteries. I recommend to 
prefer really reliable brands with good service area and good warranty 
mechanism.

N.Ü: Thank you. As you know, İnci Akü was one of the sponsors of 
Castrol Ford Team Turkey this year. What would you like to state on 
this?
 
S.B: Each of our sponsors is valuable as gold for us. I sincerely thank 
to İnci Akü for their contribution to Castrol Ford Team Turkey this 
year. If we are winning this championship, we owe it pretty much to 
you. By the way, there’s something that di�erentiates İnci Akü from 
other sponsors; yes, financial support really counts, but we get a 
great moral support from İnci Akü, in addition to the financial 
support. It’s so important and valuable for us to see you in the races 
and feel you near. Truly, I would like to thank you again and again.

N.Ü: We thank you for sparing your time to share your valuable 
opinions with us. I would like to thank, on behalf of İnci Akü, also for 
your exciting performance which we have watched in every race, and 
for the pride you gave us with your victory in 2014.

S.B: Hatta ilk 10’a bir Türk girdiği zaman çok başarılı bir sonuç 
olarak görürdük. Şu anda ise Türkiye’de motor sporları Dünya 
standardında diyebiliriz. En son, Castrol Ford Team Türkiye olarak 
uluslararası bir organizasyon olan, 2012 senesinde Doğu Avrupa 
Ralli Şampiyonasını takip ettik ve şampiyon olduk. Şu an gerçek-
ten motor sporlarında Dünya standardını tekrar yakalamış 
vaziyetteyiz. Bir tek pilotlar, takımlar açısından da değil, organi-
zasyon olarak da yıllardır Türkiye’de Dünya Ralli Şampiyonası’nın 
bir ayağı düzenleniyor. Formula 1 ve bu düzeydeki yarışları organize 
edebilecek kapasiteye sahip bir durumdayız. Yani o yıllarla bu yılları 
mukayese ettiğimizde çok büyük bir uçurum var arada.

N.Ü: Bugüne kadar yarışlarda hiç tehlike atlattınız mı?

S.B: Bunu da süreç içerisinde değerlendirmek lazım.72 seneler-
indeki yarış otomobillerinde bulunan güvenlik önlemleriyle, 
bugünküler arasında büyük farklar var. Bugün otomobillerin 
içindeki emniyet kapasitesi, çelik kafesten olup, pilotların 
oturduğu koltuklar, üzerlerine giydikleri kıyafet, kullandıkları kask, 
boyun destek sistemi, ellerine taktıkları eldivenlere kadar o kadar 
güvenli ki çok büyük kaza yaşasalar bile pilotlara çok fazla bir şey 
olmuyor. Ben mesela 1985 senesinde büyük bir kaza yaşadım. Sol 
kolum otomobilin altında kaldı ve bütün lifleri koptu. Sekiz buçuk 
saat ameliyat sonucunda 3-4 ay yatak tedavisi ile iyileştim. Ertesi 
sene tekrar kaldığım yerden otomobil sporuna devam ettim.Daha 
sonra 1992  senesinde İzmir’de Ege Rallisi’nde büyük bir kaza 
atlattım. Sanırım o rallinin de sponsorlarından biri İnci Akü’ydü, o 
rallide uçak kazası denilebilecek bir kaza yaşadım yarış otomobili-
yle. Yaklaşık 220 km bir hızla 6-7 takla attım, ama bu arada geçen 
10 sene içerisinde güvenlik önlemlerinin çok gelişmiş olmasından 
ötürü sol bileğimde çok ufak bir çatlakla kazayı atlattım. Bu iki 
kazanın haricinde de büyük bir kazam yok. 

N.Ü: Türkiye Ralli Sporunu görmek istediğiniz nokta nedir?

S.B: Şu anda Türkiye’de motor sporları ve öncelikle ralli layık 
olduğu yerde değil. Özellikle 90’lı senelerin başlarıyla 2000’li 
senelerin sonlarına kadar yani 2008-2009 arasında, Türkiye motor 
sporlarında çok gelişti; o dönemde yaklaşık 6-7 adet fabrika takımı 
yarışıyordu. Yani Renault’dan Fiat’a, Opel’den Ford’a Hyundai’ye 
kadar bütün takımlar yarışıyordu. Bütün Petrol markaları Mobil’den 
Shell’e Castrol’den BP’ye Petrol Ofisi’ne varana kadar hepsi 
sponsordu. Bütün lastik firmaları bu işin içindeydi. Ama 2008’de 
Türkiye’de yaşanan büyük krizi, otomotivi çok etkiledi. O dönemde 
fabrika takımlarının ve sponsorların büyük bir kısmı çekildiler ve 
geri dönüşleri de hala ne yazık ki gerçekleşmedi. Ama bu geri 
dönüşün er veya geç olacağını düşünüyorum çünkü bu tip geri 
dönüşler çok hızlı olmuyor. Bir anda bırakılıyor ama bir anda geri 
dönülemiyor. Önümüzdeki yıllarda tekrar bu imkanların var 
olacağına inanıyorum çünkü Türkiye otomotiv ihracatının lokomo-
tifi vaziyetinde.

N.Ü:Motor sporlarına ilgi duyan gençlere önerileriniz neler?

S.B: Gençlere, basamakları tek tek çıkmalarını tavsiye ediyorum. 
Ralli pilotu olabilmek için belli bir süreç yaşamak lazım. Önce 
merak edip ilgi duymak, bu işi izlemek gerekir; yurt dışında 
çocuklar, birkaç yaşından itibaren yarış izlemeye başlıyorlar. 
Öncelikle yarışları izleyin,
televizyondan, internetten takip edip sonra otomobil kullanmadan 
önce karting ile başlayın. Zaten kartingle başladıklarında, başarılı 
olup olmayacaklarını, ralli pilotu olmayı isteyip istemediklerini 
anlayacaklardır. Ama motor sporlarını seven birisinin illa ki pilot 
olması gerekmiyor. Özellikle ralli ile ilgili copilot da olabilir, 
organizasyonların içinde yer alabilir, kulüplerde yer alabilir, 
hakemlik yapar, teknik kontrol sorumluluğu yapar buna benzer 
görevlerle motor sporlarının içinde yer alabilirler. Her şehirde en az 
3-4 tane otomobil kulübü var. Bu kulüplere üye olabilirler; onların 
aktivitelerine katılabilirler. Daha sonra yine bazı kupa 
organizasyonları var. Bu organizasyonlarda yavaş yavaş kendilerini 
gösterip daha sonra farklı ralli branşlarında yer alarak, eğer istikbal 
vaat ediyorsa mutlaka dışarıdan görülecektir ve birileri elinden 
tutacaktır. Basamakları tek tek çıkıp, sporun içinde yer almaya 
çalışsınlar.

N.Ü: Hayattaki kişisel hedefiniz nedir?

S.B: Ben, istediklerimin çok büyük bir kısmına ulaşmış 
vaziyetteyim. Motor sporları benim işim ya da hobim değil, yaşam 
tarzım. Ben kendimi bildim bileli motor sporlarının içindeyim. Çok 
şanslıyım ki eşim de motor sporlarının içinde. Eşim eski co-pilot 
şampiyonlarından. Hayallerimin çok büyük bir kısmını 
gerçekleştirdim; en büyük hayalim böyle bir takımın sahibi olmaktı. 

S.B: As a matter of fact, we would consider it as a very successful result 
when a Turk ranked among the top 10. As for now, we can say that the 
Turkish motor sports are at world standards. Recently in 2012, we, as 
Castrol Ford Team Turkey, followed and became the champion of the East 
Europe Rally Championship, an international organization. I mean we 
caught again the world standard in motor sports. Not only pilots and 
teams; also in respect of organization, one leg of the World Rally 
Championship has been held in Turkey for years. We are of the capacity to 
organize Formula 1 and similar level of races. So, there is a huge gap when 
we compare today to those years.
 
N.Ü: Have you escaped any danger until today in the races? Did you 
have any major accident?

S.B: We must evaluate that according to the time .There are great 
di�erences between the safety precautions in race cars of the 72s and 
of today. Today, the safety capacity of automobiles includes steel 
cages, and the pilot seats, their suits, helmets, neck-support 
systems, and gloves are so safe that even if you have a big accident 
not much happens to the pilots. But I had a major accident in 1985. 
My left arm stayed under the car and all of its tendons broke o�. I 
recovered after an operation which took eight and a half hours and an 
inpatient treatment of 3-4 months. The next year I resumed 
automobile sports. Later on in 1992, I escaped big accident in the 
Aegean Rally in İzmir. I think İnci Akü was one of the sponsors of that 
rally, where I had an accident which could be called an airplane 
accident. I tumbled down over 6 or 7 times at a speed of about 220 
km; but I came out of that accident only with a little fracture on my 
left wrist, since the safety precautions had developed greatly in the 
10 years that passed. I do not have any other major accident other 
than these two.
 
N.Ü: What is the point you wish to see Turkish Rally at?

S.B: Turkish motor sports, especially rally, are not in the places they 
deserve. Particularly from early 90s to the end 2000s, namely 
2008-2009, Turkey has improved dramatically in motor sports; 6 or 7 
factory teams would race in that period. I mean, all teams would race, 
from Renault to Fiat, from Opel to Ford and Hyundai. All Petroleum 
brands, from Mobil to Shell, from Castrol to BP and Petrol Ofisi, they 
were all sponsors. All tyre companies were in the deal. But the big 
crisis in Turkey a�ected automotive adversely. In that period, majority 
of the sponsors withdrew, and unfortunately have not come back yet. 
But I think sooner or later they will come back, for such comebacks do 
not happen quickly. Suddenly they withdraw but they don’t come 
back suddenly. I believe that such possibilities will be real again in the 
forthcoming years, because it is the locomotive of the Turkish 
automotive export.
 
N.Ü: What would you advise to young people who are interested in 
motor sports?

S.B: I advise young people to take the steps one by one. You must live 
a certain period for being a rally pilot. First you need to be interested 
and watch this sport; kids abroad start to watch races from early 
ages. Before all else, watch races on TV or internet. Secondly, start 
with carting before you use an automobile. When they start with 
carting, they will understand whether they will succeed or not, 
whether they want to be a rally pilot. But one who likes motor sports 
does not necessarily have to be a pilot. One may be a co-pilot, may 
take part in organizations, clubs, may be a referee, and may be 
responsible of technical control and the like. There are at least 3-4 
automobile clubs in every city. They can be member to these clubs 
and join their activities. And there are cup organizations. They can 
gradually stand out in such organizations, later on taking part in 
di�erent branches of rally. If one has a promising future he or she will 
definitely be seen and assisted. Therefore, my biggest advice is that 
they should take the steps one by one.

N.Ü: What is your personal goal in life?
  
S.B: I have attained to most of my goals. It’s not my job or hobby to 
engage in motor sports, rather, it’s my lifestyle. I’m involved in motor 
sports from my earliest recollection. I’m so lucky that my wife is also 
in motor sports. She is one of the former co-pilot champions. I made 
most of my dreams come true; my biggest dream was to have such a 
team. 
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