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Mutlu olmak için daha çok iyiliğe ihtiyacımız var 
Ayın da etkisi ile hayatlarımızı sorguladığımız zor dönemlerden geçiyoruz.
Bazıları hayatta ne aradıklarını gerçekten bilmediklerini söyler. Bunun nedeni hissettikleriyle bağ kurmak yerine 
hayatlarını başka insanların beklentilerine göre yönlendirmeleri olabilir.
Zihin aynı anda iki düşünceyi barındıramaz; iyi ya da kötü her şey tek bir düşünceden filizlenir.
Birini görüşlerinizi benimsemeye ikna etmeye çalışmak egomuzun işidir, oysa mutlu olmak haklı olmanın 
yanında önemsizdir.
Mahatma Gandhi felsefesi şunları öğütler*:
Sözlerin olumlu olsun çünkü sözlerin davranışlara dönüşür.
Davranışların olumlu olsun çünkü davranışların alışkanlıklara dönüşür.    
Alışkanlıkların olumlu olsun çünkü alışkanlıkların değerlere dönüşür.    
Değerlerin olumlu olsun çünkü değerlerin kaderine dönüşür.    
Kısaca insanlar ayna gibidir, birbirimizi yansıtırız.

Güneşli günler enerjimizi artırıyor. Tatil keyfimize eşlik edecek yeni aracımız Ford EcoSport ile ilgili tüm 
ayrıntıları kapak konusu sayfalarımızda bulabilirsiniz.  
Bu sayımızda Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Lisa King, Ford markasının geleceğe dönük yatırımlarını 
ve müşteriye bakış açısını anlatıyor.
Diğer konuğumuz Allianz Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir ise sigorta sektöründeki 
dijital yenilikleri paylaşıyor.
Renkli sayfalarımızı oluşturan Magnesia Antik Kenti, Sosyal Medya Bağımlılığı, Öfke Kontrolü gibi konuların da 
ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
Dergi hazırlamak, içerik seçiminden konuların hazırlanmasına, fotoğraf seçiminden kapağa uzun bir süreç. 
Aldığımız olumlu geri dönüşler bu yolda ilerleme isteğimizi artırıyor, bizi cesaretlendiriyor. 61’inci sayımızı 
ilgiyle okurken; güzel günlerin, uzun akşamların keyfini çıkaracağınız huzurlu, sağlıklı günler dilerim. 
*Haemin Sunim – “Yalnızca yavaşladığında görebileceğin şeyler ‘’ kitabından alıntı yapılmıştır.

Banu Keleş
Genel Yayın Yönetmeni
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Ford’un Türkiye’deki SUV ailesinin en yeni üyesi Yeni Ford 
EcoSport, Ford Performance ailesinin tasarım detaylarını ba-
rındıran ST-Line donanımı ile Türkiye yollarına çıktı. Yeni 
Ford EcoSport, göz alıcı tasarımı ve kişiselleştirme seçenek-
lerinin yanında sunduğu teknolojik özellikler ve eğlenceli ka-
rakteriyle hayatı farklı yaşamayı tercih edenler için segmentin-
de öne çıkan bir model olma özelliği taşıyor.
Yeni Ford EcoSport, müşterilerine daha fazla fonksiyonellik 
ve çok yönlülük ve daha rafine bir stil sunarken, Ford SYNC 
3 Araç İçi Bilgi Ve Eğlence Sistemi, Hız Kontrol Sistemi ve 
Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı, ayrıca Geri Görüş Kamera-
sı gibi sürücü destek teknolojilerini de içeriyor. Dinamik ve 
güçlü tasarımıyla dikkat çeken Yeni Ford EcoSport, 12 iddi-
alı renk seçeneğinin yanı sıra, kullanıcı odaklı iç mekânında 
8 inç dokunmatik ekran, ısıtmalı direksiyon ve ayarlanabilir 
bagaj bölmesi gibi akıllı saklama çözümleriyle ayrıcalıklı bir 
deneyim yaşatıyor.

Yüksek performans ve sürüş kalitesiyle 
dikkatleri üzerine çekiyor
Yeni Ford EcoSport’un, 1.5 litre TDCi dizel motor ve 1.0 Eco-
Boost motorlu versiyonu Mart ayında satışa sunulmuştu. Ford 
Akıllı Önden Çeker (AWD) sistemiyle donatılan ve 1.5 litre 
Ford EcoBlue dizel motor 100 PS versiyonu ise Mayıs ayında 
bayilerde yerini aldı. Mayıs ayında Türkiye yollarına çıkan ver-
siyon, altı ileri vitesli manuel şanzıman ile 125 PS güç ve 215 
Nm tork sağlıyor. Akıllı Önden Çeker (AWD) sistemi, aracın 
yol yüzeyini kavramasını ölçerek ön ve arka tekerlekler arasın-
daki tork dağılımını 20 milisaniyeden daha kısa sürede ayarla-
yabiliyor. Sistem, torku dört tekerlek arasında hızlı bir şekilde 
dağıtırken, kaygan zeminde ekstra güvenli yol tutuş sağlıyor. 

Ford’un yeni 1.5 litre EcoBlue dizel motoru, düşük CO2 emis-
yonunun yanı sıra daha yüksek performans sunmak üzere ta-
sarlandı. Dört silindirli rafine motor, daha verimli yanma ve 
daha düşük emisyon değerleri için yeni bir tasarıma sahip. 
Ayrıca, daha hızlı ve kontrol edilebilir turbo tepkisi sağlamak 
üzere geliştirilmiş turboşarj sistemi bulunuyor. Daha düşük 
yakıt tüketimi sağlayan sessiz, yüksek basınçlı yakıt enjeksi-
yon sistemi ise verimliliği bir üst boyuta taşıyor.
Ford’un 100 PS 1.5 litre TDCi dizel motoru ise önden çekiş-
li ve yeni altı ileri vitesli manuel şanzımanıyla, ortalama 4.1 
l/100 km yakıt verimliliği ve 107 g/km CO2 emisyon özel-
likleriyle satışa sunuldu. Ayrıca seçenekler arasındaki Ford’un 
bol ödüllü 1.0 litre EcoBoost benzinli motorunun 125 PS  ver-
siyonu ortalama 5.8 l/100 km yakıt verimliliği ve 134 g/km 
CO2 emisyonu, altı ileri vitesli otomatik şanzıman ve direksi-
yondan vites değiştirme kolaylığı sağlıyor. 

FORD SUV AİLESİNİN EN YENİ ÜYESİ ECOSPORT, TÜRKİYE YOLLARINA ÇIKTI. 
YENİ FORD ECOSPORT, GÜÇLÜ VE MODERN DURUŞU, SEÇKİN İÇ MEKÂN DETAYLARI 

VE TEKNOLOJİLERİYLE EĞLENCELİ VE KONFORLU BİR YOLCULUK SUNUYOR. 
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“YILIN ULUSLARARASI MOTORU” 
ÖDÜLLÜ ECOBOOST MOTOR 

TEKNOLOJİSİYLE ECOSPORT, MAKSİMUM 
YAKIT TASARRUFU SAĞLARKEN 

ÜSTÜN PERFORMANSINDAN DA ÖDÜN 
VERMİYOR. BİR BAŞKA YAŞAYANLARIN 

SİMGESİ YENİ FORD ECOSPORT 
ŞİMDİ FORD OPTIONS’A ÖZEL ÖDEME 
KOŞULLARIYLA KELEŞLER FORD’DA.

Edge ve Kuga’dan aşina olduğumuz altıgen yapılı ön ızgara 
tasarımı Yeni EcoSport’ta da ilk bakışta göze çarpıyor. Ön 
dizaynı tamamlayan köşeli tasarımlı farlar, gündüz yanan 
LED farları içeriyor. Sırt çantalarının şeritlerinden esinle-
nilen ve maceracı bir karakteri yansıtmak üzere tasarlanan 
köşeli sis lambaları da öndeki profili tamamlıyor. 
Yeni EcoSport’un arka tamponu ve arka far tasarımları da 
daha net bir görünüm sunuyor. Müşteriler Yıldırım Mavi, 
Yakut Kırmızı ve canlı Safari Turuncu gibi 12 cesur dış renk 
arasından seçim yapabilirken yeni kontrast renkli tavan se-
çeneğiyle araçlarını kişiselleştirebiliyor. 18 inç alaşım jant 
tasarımı, sağlam ve sportif karakteri tamamlıyor.
Yeni Ford EcoSport, ergonomik tasarımlı ve daha az tuş içe-
ren orta konsolla iç mekânda rafine bir düzen sunuyor. 

Yeni EcoSport tarzınızı yansıtıyor 
Yeni EcoSport Türkiye’de ST-Line donanımıyla sunuldu. ST-Line 
donanımında, Ford Performance karakterini yansıtan tamponlar 
ve yan etekler, siyah renkli tavan çıtaları ve far çerçeveleri, 18 inç 
koyu renkli alaşım jantlar, ST-Line işaretleri, farklı tavan rengi se-
çenekleri ön plana çıkıyor. İç mekanda ise deri kaplamalı, dikiş 
detaylı alt kısmı düz özgün ST-Line direksiyon, geri dönüşümlü 
malzemelerden üretilen ekolojik süet Miko®-Dinamica şeritli di-
kiş detaylı parçalı deri koltuklar, deri kaplamalı el freni ve vites 
topuzu, ST-Line marşpiyel ve alaşımlı pedallar yer alıyor.

Dikkat çekici görünümüyle gözler hep üstünde
Yeni Ford EcoSport, Ford SUV tarzını yansıtan, Kuga ve Edge mo-
dellerinde de görülen cesur ve dinamik stil özelliklerini içeriyor. 
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Koltuk tasarımları ön ve arka yolcuların konforu için optimize 
edilerek parçalı deri/süet kaplaması ile lüks bir his veriyor. 
İç mekân için sunulan çeşitli akıllı saklama çözümlerinden 
biri olan ayarlanabilir bagaj zemini, gizli depolama sağlamak 
için yükseltilebiliyor ya da bagaj kapasitesini 356 litreye çı-
karmak üzere alçaltılabiliyor. Bagaj zemininde kullanılan bal 
peteği konstrüksiyon, her gram için çelikten daha güçlü hale 
getirilirken 300 kg’dan fazla ağırlığı destekleyebiliyor. Yeni 
orta konsola entegre edilen katlanabilir bölme, kapı içi sak-
lama alanları gibi çeşitli alanlar ile saklama bölümlerinde es-
neklik sağlanıyor. 

Sürücü destek teknolojileri ile güvenli ve 
konforlu sürüş deneyimi
Yeni Ford EcoSport, gelişmiş teknolojileri kullanarak kolay, ke-

yifli ve güvenli bir sürüş deneyimi sunmak amacıyla Ford’un et-
kileyici sürüş dinamiklerini ileriye taşıyor. Yeni Ford EcoSport 
ile sürücülerin hız limitleri dâhilinde kalmasına yardımcı olan 
Hız Kontrol Sistemi ile Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı ve park 
etmeyi daha etkili ve güvenli hale getiren Geri Görüş Kamerası 
ve ön/arka park sensörleri sürüş konforunu arttırıyor.  
Sürücü destek teknolojileri arasında motor torkunu ayarla-
yarak sürücülerin kontrolünü sürdürmesine yardımcı olmak 
için frenleme sağlayan Devrilme Kontrol Sistemi yer alıyor. 
Önde sürücü ve yolcu hava yastıkları, sürücü diz hava yastı-
ğı, göğüs kafesine ilave koruma sağlayan ve yolcuyu darbeden 
uzaklaştıracak şekilde tasarlanan yan hava yastıkları, yan dar-
belere karşı maksimum alanı koruyan perde hava yastıkları ile 
sürücü ve yolcuların güvenliği arttırılıyor. 
Sürüş stresini ortadan kaldırıp kullanıcıların yola daha iyi 

ELEKTRONİK DENGE 
PROGRAMI, YENİ FORD 
ECOSPORT’UN İLERLEYİŞİNİ 
SÜREKLİ İZLİYOR. 
ARAÇ HÂKİMİYETİNİN 
KAYBOLDUĞUNU ALGILIYOR 
VE HER LASTİĞE OTOMATİK 
FREN UYGULAYARAK 
DENGELİ HALE GETİRİYOR. 
ABS FRENLERİN VE ÇEKİŞ 
KONTROL SİSTEMİNİN 
GELİŞMİŞ SENSÖRLERİNİ 
KULLANARAK ARACIN 
DAVRANIŞINI KONTROL 
ALTINDA TUTUYOR. 
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Yeni Ford EcoSport’un stil, konfor ve fonksiyonelliği bir arada 
sunarken, SUV’ların sağlamlığının kentli araç pratikliğiyle 
buluştuğunu belirten Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış 
Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, şunları söyledi: 
“SUV ailemizin en yeni üyesi olan Yeni Ford EcoSport, dinamik 
ruhu ve ileri teknolojileriyle şehir hayatı için geliştirilmiş kusursuz 
bir SUV. Yeni EcoSport, SUV’ların maceracı ruhunu şehir hayatına 
taşırken sunduğu teknolojilerle de daha keyifli ve güvenli sürüş 
deneyimi sunuyor. Ford olarak, Edge ve Kuga modellerimiz ile 
yer aldığımız SUV segmentinde özelikle geçen sene önemli bir 
atak gerçekleştirdik. Ford olarak güçlü bir SUV deneyimi ve 
zengin bir ürün portföyüne sahibiz. Yeni EcoSport’un da bu başarı 
grafiğimizi daha da yükselteceğine inanıyoruz.”

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk: 

“Yeni Ford EcoSport, şehrin 
dinamizmine uygun olarak 
tasarlandı”

Keleşlerlife
Kapak Konusu

konsantre olmasını sağlayan otomatik yanan farlar ve yağmur 
sensörlü sileceklerin yanı sıra ısıtmalı direksiyon/ön koltuk ve 
Elektronik Otomatik Sıcaklık Kontrolü aracın konforunu en 
üst düzeye çıkarıyor. Temel sürüş bilgilerine erişimi kolaylaş-
tıran 4,2 inç renkli dijital gösterge ve soğuk sabahlarda yola 
daha çabuk çıkmaya yardımcı olan ısıtmalı ön cam ve elekt-
rikli ısıtmalı katlanabilen yan aynalarla kullanıcılara daha fazla 
kolaylık sunuluyor.

Hayatı dolu dolu yaşayanlar için 
Yeni Ford EcoSport 
Sportif tasarımı ve kompakt yapısı ile şehrin dinamik, canlı ve 
hızlı yapısına uyum sağlayan yeni Ford EcoSport, hayatı dolu 
dolu yaşamak için macera dolu seyahatleri de destekleyen 
güvenli ve konforlu donanımlar sunuyor.  Geniş saklama çö-
zümleri sunan araç, yolculuklarda kullanıcıların yanlarına ih-
tiyaç duyabilecekleri tüm eşyaları almalarına olanak sağlıyor. 
Yana açılan bagaj kapısı hacimli, yüksek paketlerin tavana 
monte edilen port bagaja kolaylıkla yerleştirilmesine ve bagaj 
bölmesinin yüksekliğinden yararlanılmasına imkân tanıyor.

İletişim ve eğlence sistemi 
sofistike bir dünyanın kapısını açıyor
Güvenlik ve konfor sağlayan donanımlarıyla lüks hissini ya-
şatan Yeni Ford EcoSport, teknolojileri ile de kullanıcıların 
farklı beğenilerine alternatifler sunabiliyor. Apple CarPlay  ile 
eşleştirilebilen Ford’un sofistike SYNC 3 iletişim ve eğlence 
sistemi, kullanıcılara çeşitlilik gösteren akıllı bir dünyanın ka-
pısını açıyor. Ford SYNC3, Yeni EcoSport’un yakınlaştırma/
uzaklaştırma ve kaydırma hareketleriyle kullanılabilen 8 inç 
renkli dokunmatik ekranıyla destekleniyor. 
Yeni EcoSport’un yeni özelliklerinden bir diğeri ise bagaja 
monte edilmiş alçak frekans hoparlörü ve konsolun ortasın-
daki hoparlör dâhil 10 hoparlörden oluşan özel olarak tasar-
lanan opsiyonel B&O PLAY ses sistemi. Sistemi kontrol eden 
en yeni Dijital Sinyal İşleme Amfisi de Surround Ses ayarı 
dâhil, ekolayzer ve miksaj kabiliyetiyle mükemmel bir ses de-
neyimi sağlıyor.

Y E N İ  F IESTA  
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Rakamlarla
Yeni EcoSport’un 

‘yaklaşma’ ve ‘uzaklaşma’ açıları 
sırasıyla 21,0 derece ve 33,3 derece 

olarak belirlenirken, rampa açısı 23,3 
derece olarak ayarlandı (yüksüz). Bu 
dereceler, aracınızın alt tarafında 

hiçbir çarpma olmaksızın engellerin 
üzerinden geçebileceğini ve modern 

bir SUV için temel önemdeki 
değerleri gösteriyor.

Beş kişilik oturma 
planında bagaj 

kompartıman hacmi 
düşürülerek 406 litre 

kapasiteli bir alan sunar. 
İki koltuklu oturma planında ise, 

aşağıda bulunan gizli 
kompartımanla birlikte tam 
1.603 litre kapasiteli bir 

bagaj alanı sunar.

Akıllı Önden Çeker Sistemi 
(AWD); ıslak, kuru veya 

buzlu koşullarda ve değişken 
arazide hangi seviyede yol tutuşu, 

viraj dengesi ve tepki hassasiyeti 
gerektiğini algılar ve buna göre 

sürüş dinamiklerini 
düzenler.

Ses Kontrollü ve 
Dokunmatik Ekranlı 

Ford SYNC 3 sayesinde, doğrudan 
vereceğiniz basit sesli komutlarla 

müziği kontrol edebilir ve telefon 
görüşmesi yapabilirsiniz. Ayrıca, 

USB ya da MP3/iPod® aygıtınızdan ya 
da Bluetooth® uyumlu telefonunuzdan 

müzik çalabilirsiniz. 
8” dokunmatik ekranı 

kullanabilirsiniz. 

Klasik, hantal 
SUV’ların aksine, 

EcoSport’un dar bir dönüş 
çapı var: 10,6 metre. 

Her iki tarafta park etmiş 
araçlar olsa bile, yoğun 

caddelerdeki U dönüşleri 
hem hızlı hem de 

kolaydır.

Ford EcoSport 
zengin aksesuarlarıyla 

size uyum sağlıyor.
Ford EcoSport, yaşam tarzınıza 

göre ihtiyaç duyabileceğiniz 
aksesuar seçenekleriyle 

farklı beklentilere de 
yanıt veriyor. 

Yokuş Kalkış 
Destek Sistemi, yokuşta 

kalkış sırasında aracınızın geriye 
kaymasını geçici olarak önler. 

Sistem, 2,5 saniye süreyle fazladan 
fren gücü uygular ve ayağınızı 

fren pedalından gaz pedalına 
geçirirken size daha fazla 

zaman ve kontrol 
sağlar.
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Tavan Bisiklet Taşıyıcıları

Thule Port Bagajlar

Tavan Taşıyıcıları

Cam Rüzgârlığı

Paspas

Bagaj Havuzu

Çeki Demiri

Arka Bisiklet Taşıyıcısı

1.5 litrelik Ford EcoBlue 
yepyeni dizel motor,  

Yeni EcoSport’ta ilke kez kullanıldı. 
Dört silindirli, turbo şarjlı, yakıt 
enjeksiyon teknolojisi, 125 PS 

düzeyinde güç sağlıyor. Sessiz ve 
güçlü motor aynı zamanda yüksek 

yakıt tasarrufu sağlıyor: 
4.6 l/100 km. CO2 emisyonları ise 

119 g/km düzeyinde.
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FORD OTOSAN GENEL MÜDÜR BAŞYARDIMCISI LISA KING, ABD, RUSYA VE ALMANYA’DAN SONRA 
2016 YILINDAN İTİBAREN GÖREV ALDIĞI TÜRKİYE’DE ÜSTLENDİĞİ SORUMLULUK ALANLARINA 
VE ŞİRKETİN VİZYONUNA DAİR SORULARIMIZI YANITLADI. KING, FORD OTOSAN’IN BAŞLATTIĞI 
DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ OLARAK, “MÜŞTERİLERİMİZDEN ÇALIŞANLARIMIZA, 
TEDARİKÇİLERİMİZDEN BAYİLERİMİZE, TASARIMDAN ÜRETİME KADAR TÜM UNSURLARI 
KAPSAYAN BEŞ YILLIK BİR PLANI UYGULAMAYA ALDIK” DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNDU. 

Ford Motor Company’deki başarılı ka-
riyerinizde edindiğiniz deneyim, Ford 
Otosan için önemli bir değer oluştu-
ruyor. Bu anlamda, sorumluluklarınız 
ve şu anki hedefleriniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
1 Ağustos 2016’dan bu yana Ford 
Otosan’da Genel Müdür Başyardım-
cısı olarak görev yapıyorum. Ford’da 
çalışmaya 1996’da İş Süreçleri Analis-
ti olarak başladım ve o zamandan beri 
ABD, Rusya ve Almanya’da Satın Alma 
departmanında çeşitli üst düzey yöne-
tici pozisyonlarında bulundum. 
Ford Otosan olarak hem şirketimizi 
hem de Türkiye’deki faaliyetlerimizi 
geliştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız, 
iyi bir kurumsal vatandaş olmanın yanı 
sıra gerek sektöre ve Türkiye’ye gerek-
se de paydaşlarımıza hizmet etmenin 
sorumluluklarını yerine getirmek. Ka-
liteli araçlara sahip olmak ve bunları 
mükemmel müşteri deneyimi ile sun-

mak için ürün ve hizmetlerimizi ileriye 
taşımaya, müşterilerimiz için en iyisini 
sunmaya ve mobilite hizmetleri geliş-
tirmeye devam edeceğiz.
 
Otomotiv sektöründeki değişime para-
lel olarak Ford Otosan da kapsamlı bir 
dönüşüm başlattı. Mühendislik, üre-
tim ve satın alma süreçlerinin karma-
şık olmasının yanı sıra ortada yüksek 
teknolojili araçlar da var. Bu dönüşüm 
için atılan adımlar, insan kaynakları de-
partmanının ve mevcut teknolojinin bu 
dönüşüme entegre edilme süreci ve son 
tüketiciye yansımaları hakkında bilgi 
paylaşır mısınız?
Dönüşümün; gelişimle olduğu kadar 
müşteriler, bayiler, çalışanlar ve teda-
rikçilerle daha iyi çalışmak için hem 
süreç değişimini hem de teknolojik ka-
biliyetleri kullanmanın bir yolunu bul-
makla da ilgili olduğunu düşünüyorum. 
Bu amaçlarla teknolojiden nasıl yararla-

nabileceğimizi düşünürken, bağlantılı 
müşteri, bağlantılı ürün, bağlantılı üre-
tim, bağlantılı tedarikçi ve bağlantılı ça-
lışan olmak üzere beş fırsata bakıyoruz.
Müşterilerimizle olan tüm ilişkilerimizi 
geliştirmeyi ve onların deneyimlerini 
iyileştirmeyi hedefliyoruz. Müşterileri-
mizle ihtiyaçlarına en uygun biçimde 
etkileşim kurmak için dijitalleştirilmiş 
bilgi ve hizmetlerimizi artırarak yakla-
şımımızı uyarlıyor ve özelleştiriyoruz. 
Her müşterinin ne aradığına dair bilgi-
leri bularak bizimle nasıl etkileşim kur-
mak istediklerini yansıtan bir çözüm 
sunuyoruz. En iyi müşteri deneyimini 
sunmak için teknolojiyi benimsemek 
ve insan dokunuşuyla birlikte kullan-
mak da oldukça önemli. Ford, “City of 
Tomorrow” (Yarının Şehri) vizyonunu 
yaratma yolculuğunu otonom, elektrikli 
ve bağlantılı araçlarla devam ettiriyor, 
şehirlerle modern bir işbirliği içinde 
ulaşım ekosistemini tamamlayıcı ve 

Keleşlerlife
Söyleşi

FORD,“YARININ 
ŞEHİRLERİ”Nİ 
KURGULUYOR  

FORD OTOSAN GENEL MÜDÜR BAŞYARDIMCISI Lisa King:



iyileştirici çözümler üretmek üzere çalışıyoruz. Herkese daha 
fazla hareket özgürlüğü sağlayabilmek için insanların daha et-
kin yöntemlerle ulaşımına yönelik çözümün bir parçası olma-
yı arzu ediyoruz. Yakın gelecekte otomotiv sektöründe önemli 
değişiklikler olacağını öngörüyoruz. Biz, Endüstri 4.0’daki bu 
yeni devrime ve yeteneğe “Akıllı Fabrika” diyoruz. Türkiye’de 
teknolojik gelişmelerin önünü açan sektörlerden biri olan oto-
motiv sektörü, Endüstri 4.0’ın ön sıralarında yer alıyor. Ford 
Otosan olarak Endüstri 4.0 uygulamalarını fabrikalarımızda ve 
ürün geliştirme faaliyetlerimizde hayata geçirmeye başladık. 
Bu alanlarda geçmişten gelen uygulamalarımızı ve yatırımları-
mızı gerçekleştirme planlarımız var. Tasarımdan üretime ka-
dar tüm süreçlerin kısalacağını ön-
görüyoruz. Çünkü müşterilerimiz 
her geçen gün değişirken artık daha 
fazlasını daha kısa sürede talep edi-
yorlar. Bu nedenle, dönüşümün 
gerçekleştirilmesi ve müşteri mem-
nuniyetinin sağlanması çok önem 
kazanıyor. Ford Otosan olarak 
tüm süreçlerimizi ve sistemlerimizi 
göz önünde bulundurarak 2015’te 
5 yıllık bir yol haritası çizdik. Bu 
yol haritası, fabrikalarımızda mak-
simum verimliliğin sağlanmasına 
yönelik aksiyonları ve müşterilerin 
araçlarıyla nasıl ve mümkün olan 
en kısa sürede etkileşim kurmak 
istediklerini yansıtan daha kaliteli 
ürünleri kapsıyor. Bu aynı zaman-
da tedarikçi ortaklarımızla bağlantı 
kurarak bizimle etkileşimlerinde de 
aynı verimliliği sağlamak anlamına 
geliyor. Üretim maliyeti, kalite, sü-
reklilik ve güvenlik ile ilgili temel 
gereklilikleri göz önünde tutarak 
yeni teknolojileri iş süreçlerimize 
ve üretim hatlarımıza uyarlayaca-
ğız. Müşterilerimizden çalışanları-
mıza, tedarikçilerimizden bayileri-
mize, tasarımdan üretime kadar tüm unsurları kapsayan bu 
beş yıllık plan doğrultusunda süreçlerimizi çalışanlarımız için 
en yüksek verimi sağlayacak şekilde nasıl adapte edebilece-
ğimizi inceliyoruz. Verilerin güvenli bir şekilde korunmasını 
sağlamaya yönelik uzun vadeli bir çaba içindeyiz; bu amaçla 
tüm departmanlar birbiriyle iletişim içinde ve en doğru karar-
lar da toplanan verileri doğru bir şekilde okuyarak veriliyor. 

Genel bir değerlendirme yapacak olursanız, 2018 yılının ilk 
çeyreği Ford Otosan için nasıl geçti? Yılın geri kalanı için tah-
minleriniz nasıl?
Yıla çok iyi bir başlangıç yaptık. Arka arkaya üç yıldır 
Türkiye’nin ihracat şampiyonu olarak, son yedi yıldır da oto-
motiv sektörünün ihracat lideri olmaktan gurur duyuyoruz. 
2018 yılının ilk üç ayında pazar büyümesinin ve araçlarımıza 
olan güçlü talebinin de etkisiyle ihracat adetlerimiz yıllık %10 
artışla 83.068’e ulaştı. Türkiye ticari araç pazarında %30,1 

payla tartışmasız liderliğimizi koruyoruz. Yurtiçi toptan satış 
hacmimiz, 2018’in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine 
göre %5 artarak 19.162 adede ulaştı. Toplam satış rakamla-
rımız da %9 artışla 102.230’a yükseldi. Toplam satış gelirleri 
%35 artarak 7 milyar 282 milyon TL oldu. İlk çeyrekte de 
%11,1 pazar payı elde ettik.

Farklı ülkelerdeki deneyimlerinize bakarak Türkiye pazarının 
dinamikleri ve ülkemizdeki iş ortamı hakkındaki düşüncele-
rinizi paylaşabilir misiniz?
Ford Motor Company, uzun zamandır Türkiye’de bulunuyor 
ve 55 yılı aşkın bir süredir burada yatırım yapmaya devam 

ediyor. Türk ekonomisine ve oto-
motiv sektörüne katkıda bulunma-
yı sürdürüyoruz. 11.501 çalışanı-
mızla Türk otomotiv sektörünün 
istihdam lideri olmaktan gurur du-
yuyoruz. Mükemmel mühendis-
lik yeteneğine ve genç bir nüfusa 
sahip olan Türkiye’ye inanıyoruz. 
Geleceğin otomotiv ve ulaşım tek-
nolojilerini geliştirmek için Türk 
mühendislerinin yeteneklerinden 
yararlanmaya devam edeceğiz.

Son derece başarılı bir yönetici 
olarak çalışma disiplininiz hak-
kında ne söyleyebilirsiniz? Nelere 
öncelik verirsiniz? 
Her zaman yapılacak daha fazla 
şeyin olduğunu ve kendimi daha 
geliştirebileceğimi düşünüyorum. 
Sürekli gelişime inanıyorum; per-
formansı, süreçleri, ekibi ve ken-
dimi hep daha fazla geliştirmeye 
odaklanıyorum. Tüm paydaşları-
mıza taahhüt ettiğimiz sonuçları 
göz önünde tutmaya çalışıyor ve 
bu sonuçlara ulaşmak için en iyi 
yöntemleri arıyorum. Hepimizin 

üstlendiği görevleri en iyi şekilde yerine getirmesi; güven ve 
yaratıcılık ortamında bir arada olmamızı sağlamak için çalı-
şıyorum. Bence, motive olduğumuzda ve ekip olarak çalıştı-
ğımızda, koyduğumuz hedeflerin hepsine ulaşabiliriz. Benim 
rolüm de herkesin yeteneklerini en iyi şekilde kullanacağı ve 
başarılı olabileceği bir ortam inşa etmeye yardımcı olmak.

Boş zamanlarınızda neler yapmayı seviyorsunuz? Aile yaşa-
mınızdan bahsedebilir misiniz?
Eşim ve ben üç kedimizle birlikte İstanbul’da yaşıyoruz. ABD’de 
üç çocuğumuz ve üç erkek torunumuz var. Eşim Bill ve ben 
seyahat etmeyi ve yemek yemeyi çok seviyoruz, bu nedenle 
İstanbul ve Türkiye, ikisinin de keyfini çıkarmak için harika 
bir yer! Tarihle çok ilgiliyiz, dolayısıyla buraya geldiğimizden 
beri zaman ayırıp Türkiye’nin çok zengin tarihi hakkında daha 
fazla bilgi sahibi olma fırsatı bulduk. Çok özel bir şehir olan 
İstanbul’un sahip olduğu samimi karakterinin tadına vardık.
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Keleşlerlife
Söyleşi

Biz Ford Otosan olarak büyük bir aileyiz; 
bayilerimiz de bu ailenin üyeleri olarak 

kritik bir rol oynuyor. Bayi ekibimiz, 
müşterilerimiz karşısında Ford’un bir 
yüzü olarak konumlanıyor. Türkiye’de 

bayi ilişkilerimiz uzun yıllara dayanıyor. 
Keleşler Ford’un yönetiminde genç 

kuşağın yer alması, hızla değişen müşteri 
taleplerine kısa sürede yanıt verebilmek ve 
ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak açısından 

çok değerli. Bu bakış açısıyla; inovatif 
ve kaliteli bir anlayışla hizmet sunması 
müşterilerimizin de takdirini kazanıyor.

“Keleşler Ford, 
inovatif ve 

kaliteli anlayışıyla 
takdiri hak ediyor”

“FORD, “CITY OF TOMORROW” 
(YARININ ŞEHRİ) VİZYONUNU YARATMA YOLCULUĞUNU 

OTONOM, ELEKTRİKLİ VE BAĞLANTILI ARAÇLARLA 
DEVAM ETTİRİYOR, ŞEHİRLERLE MODERN BİR İŞBİRLİĞİ 

İÇİNDE ULAŞIM EKOSİSTEMİNİ TAMAMLAYICI VE 
İYİLEŞTİRİCİ ÇÖZÜMLER ÜRETMEK ÜZERE ÇALIŞIYORUZ. 

HERKESE DAHA FAZLA HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ 
SAĞLAYABİLMEK İÇİN İNSANLARIN DAHA ETKİN 

YÖNTEMLERLE ULAŞIMINA YÖNELİK ÇÖZÜMÜN BİR 
PARÇASI OLMAYI ARZU EDİYORUZ.”



Keleşlerlife
Sahibinin Sesi
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HER FOTOĞRAF, “O AN” İÇERİSİNDE HİSSEDİLENLERİ SONSUZA TAŞIR. KELEŞLER FORD’LA YENİ 
ARAÇLARINA SAHİP OLAN MÜŞTERİLERİMİZ,“O AN”LARINI BİZİMLE PAYLAŞIRKEN, YILLARDIR 
BÜYÜMEYE DEVAM EDEN AİLEMİZE YENİ MUTLULUKLAR EKLİYOR. MEMNUNİYETE VE SÜREKLİLİĞE 
DAYANAN BU ÖZEL BAĞIN BİR PARÇASI OLMAK İÇİN SİZ DE FORD’UNUZLA FOTOĞRAFINIZI ÇEKİP 
BİZE GÖNDEREREK SAHİBİNİN SESİ SAYFALARIMIZDA YER ALABİLİRSİNİZ.
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Ford sahibi olmanın ayrıcalığı

fotoğraflara yansıyor

MEHMET KARA / FORD FOCUS

ERKAN PARLAK / FORD KUGA

BAYRAM GÜVEN / FORD TOURNEO COURIER ÖNCÜ KARA / FORD FIESTA

MÜMİN DEMİR / FORD KUGA

VEYSİ SAYAR / FORD TOURNEO COURIER

ONUR GÜLSE / FORD TRANSIT

KENAN TORAMAN / FORD TRANSIT CUSTOM

DEMİRLER İNŞAAT / FORD FIESTAALPARSLAN ŞAKACI / FORD TRANSIT CONNECT



MADDİ HASARLI TRAFİK 
KAZASINDAN SONRA

NELER 
YAPILMALI? 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜİK’in verilerine göre bir önce-
ki yıl ülkemizde 997 bin 363 adet maddi hasarlı trafik kazası 
meydana geldi. Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’da ise gün-
de 100’ün üzerinde maddi hasarlı trafik kazası yaşanıyor. Yani 
yaklaşık olarak her 10 dakikada bir maddi hasarlı trafik kazası 
gerçekleşiyor. Rakamlar oldukça üzücü, üstelik bu rakamlara 
yaralanmalı ve ölümlü kazalar dâhil değil. Hal böyleyken ön-
celikle trafik kazalarının en aza indirilmesine yönelik önlemler, 
toplumun bilinçlendirilmesi ve denetimlerin etkin bir hale geti-
rilmesi hayati önem kazanıyor. Ancak trafik kazalarının tama-
men ortadan kalkması elbette mümkün değil. Burada önemli bir 
diğer husus ise maddi hasarlı trafik kazalarında tarafların nasıl 
hareket edeceklerini bilmeleridir. Zira gereken işlemler takip 
edilmezse çok ciddi hak kayıpları ortaya çıkıyor,  hukuki ceza-
larla karşı karşıya kalınabiliyor. 

Kazadan sonra tespit tutanağı 
hangi durumlarda geçerli? 
Maddi hasarlı trafik kazalarından sonra gereken prosedürleri ye-
rine getirmek şart. Kaza sonrasında ilk yapılması gereken şey 
kaza tespit tutanağı düzenlemektir. 
Trafik kazasından hemen sonra hayati kontrollerin yapılması 
ve olay yerinde can güvenliğinin sağlanması gerekir. Kazadan 
sonra;
s Yaralıların tespiti yapılır ve ambulans çağırılır,
s Araçların fotoğrafları çekilir ve araçlar uygun bir yere çekilir,
s Kaza tespit tutanağı doldurulur,

Ancak kaza tespit tutanağı her zaman yeterli değildir. Aşağıdaki 
durumlarda olay yerinde trafik polisini beklemek gerekir:
s Taraflar arasında anlaşmazlık olduğunda,
s Kazaya karışan sürücülerden biri alkollü olması ya da akli 
dengesinin yerinde olmaması,
s Kazaya karışan sürücülerden biri ehliyetsiz olduğunda ya da 
ehliyetin, kullandığı araç için yetersiz olması,
s Kaza yapan aracın sürücüsünün yaşının küçük olması,
s Kazaya karışan bir aracın resmi plakalı olması,
s Kazaya karışan bir aracın trafik sigortasının olmaması,
s Kazada ölüm ve yaralanmaların olması,
s Kazada kamu mallarının zarar görmesi,

Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur?
Kaza tespit tutanağı, maddi hasarlı bir kazaya karışan sürücüler 
arasında trafik polisi çağırmaya gerek duyulmadan kendi arala-

rında anlaşmaları için düzenleniyor. Kaza tespit tutanağı hazırla-
nırken kaza yapan kişiler tutanakta istenen tüm bilgileri eksiksiz 
bir şekilde 2 nüsha olarak doldurur ve imzalar. Sigorta şirketleri 
ile sonradan bir sorun yaşamamak için aşağıdaki bilgilerin ek-
siksiz bir şekilde verilmesi gerekiyor:
s Kazanın tarihi, saati ve yeri
s Varsa görgü tanıklarının iletişim bilgileri
s Kazaya karışan tarafların kendi sürücü bilgileri, araç bilgileri 
ve trafik sigortası poliçe bilgileri
s Kaza tespit tutanağının 7 numaralı alanındaki kutucuklardan 
uygun olanların yanına (x) konur. 
s Tutanaktaki 8 numaralı alan kaza yapan araçlardan biri ya-
bancı plakalı ise doldurulur.
s Aracın ilk darbe aldığı yer işaretlenir
s Tutanağa çarpışma yerinin ve anının taslağı çizilir, cadde ve 
sokak ismi belirtilir, aracın gittiği yön işaretlenir ve yol çizgileri 
çizilir. Araçlar A ve B olarak işaretlenir.
s Sürücüler kaza ile ilgili görüşlerini yazarlar.
s Tutanaktaki 12 numaralı alanın sürücüler tarafından imzalan-
ması zorunludur. İmzalanmayan tutanaklar geçersiz sayılıyor.
Kaza tespit tutanağının, kazanın meydana geldiği tarihten itiba-
ren beş iş günü içinde ilgili sigorta şirketine verilmesi gerekiyor. 
Sigorta şirketi, hasar ihbarı ile birlikte bir hasar dosyası açar ve 
prosedür başlar. Burada araç sahibinin yapması gereken, kaza 
tespit tutanağı ve kaza yerinin fotoğraflarını sigorta şirketine 
göndermektir. Sigorta şirketi, belgelerin gönderilmesinden son-
ra en geç üç iş günü içinde ilgili evrakları Sigorta Bilgi ve Göze-
tim Merkezi’ne (SBM) gönderir.
Sigorta şirketi kazaya karışan sürücülerin kusur oranlarını yüz-
de cinsinden (%) belirledikten sonra dosyayı sonuçlandırır. Bu 
aşamadan sonra araç eksperlerinin belirlemiş oldukları tamir 
masrafları, sigorta şirketi tarafından haklılık payına göre sigor-
talı kişiye ödenir.
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NE KADAR DİKKATLİ OLSAK DA KİMİ 
ZAMAN YOĞUN TRAFİK KİMİ ZAMANSA 

KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLER 
NEDENİYLE TRAFİK KAZALARI 

MEYDANA GELİYOR. ÇOĞU SÜRÜCÜ 
MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASINA 

KARIŞTIĞINDA TAKİP ETMESİ GEREKEN 
ADIMLARA YETERİNCE HÂKİM DEĞİL. 

BU YAZIDA MADDİ HASARLI BİR TRAFİK 
KAZASINDAN SONRA YAPILMASI 

GEREKENLERİ DERLEDİK AMA DİLERİZ Kİ 
BUNLARA ASLA İHTİYAÇ DUYMAZSINIZ. 

Keleşlerlife
Mercek
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SON 10 YILDA 5 MİLYAR LİRALIK YATIRIMA İMZA ATAN ALLIANZ TÜRKİYE, SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ 
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN DE ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPIYOR. MÜŞTERİ ODAKLI GELİŞTİRİLEN 

UYGULAMALAR, BİRÇOK HİZMETE ONLINE ERİŞİM İMKÂNI TANIRKEN,  ACENTELERİN DE 
SÜREÇLERİ ÇOK DAHA KOLAY YÖNETEBİLMELERİNİ SAĞLIYOR. YENİ NESİL SİGORTACILIK, DİJİTAL 
DÖNÜŞÜM VE GERÇEKLEŞEN YATIRIMLARLA İLGİLİ SORULARIMIZI YANITLAYAN ALLIANZ TÜRKİYE 
PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI OKAN ÖZDEMİR, ŞİRKETİN ATTIĞI İNOVATİF ADIMLARLA 

ALLIANZ GRUBU İÇERİSİNDE YETKİNLİK İHRAÇ EDEN BİR YAPIYA KAVUŞTUĞUNA DİKKAT ÇEKİYOR. 

SİGORTA SEKTÖRÜNDE 
DİJİTAL DEVRİME 

ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

2017 yılında Allianz Türkiye’nin sergi-
lediği performans hakkında bilgi verir 
misiniz? Branşlara göre üretilen prim 
miktarı ve Allianz’ın sektörel konu-
muyla ilgili verileri paylaşır mısınız? 
Allianz Türkiye olarak zorlu ama başa-
rılı iş sonuçlarıyla tamamladığımız bir 
yılı geride bıraktık. Dengeli portföy yö-
netimimiz, yenilikçi ürün ve hizmetleri-
mizle Allianz Türkiye’nin çatısı altında 
yer alan Allianz Sigorta, Allianz Hayat 
ve Emeklilik ile Allianz Yaşam ve Emek-
lilik şirketlerinin konsolide verilerine 
göre sektör liderliğimizi sürdürdük. 
22,8 milyar Türk lirası aktif büyüklüğü, 
9,2 milyar Türk lirası prim ve katkı payı 
üretimi ile 807 milyon Türk lirası net 
kârla sektördeki finansal gücümüzü ko-
ruduk. Müşterilerimiz, hissedarlarımız, 
dağıtım kanallarımız, çalışanlarımız ve 
toplumumuz için değer yaratmaya de-

vam ettik. Sektöre yön veren ve lider-
lik eden konumumuzu sürdürmemizin 
şüphesiz en önemli nedenlerinden biri, 
tüm faaliyet alanlarımızın merkezine, 
‘müşteri odaklı’ yaklaşımı yerleştirme-
miz. Sadece sigorta masraflarını karşıla-
manın çok ötesinde bir vizyonla çalışı-
yor, ihtiyaç duydukları her anda onların 
yanlarında olabilmeyi hedefliyoruz. Bu-
nun için de içeriğin kolaylıkla anlaşıla-
bileceği şekilde, teknolojiyle desteklen-
miş, doğru kanaldan doğru iletişimle 
sunduğumuz ürün ve hizmetleri hayata 
geçiriyoruz.
Elde ettiğimiz başarılı iş sonuçları, 
birbirinden değerli ödüllerle de taçla-
nıyor. “Türkiye’nin En Beğenilen Şir-
ketleri” araştırmasında, sektörümüzde 
aralıksız üçüncü kez “En Beğenilen Şir-
ket” seçilmiş olmamız buna bir örnek 
niteliğinde… 

Allianz Türkiye’nin teknoloji yatırım-
larını ve müşterilerine avantaj sağlayan 
uygulamalarını detaylandırır mısınız? 
Dijital dönüşüm sürecinin Allianz’daki 
karşılığı nedir? 
Sizlerin de bildiğiniz gibi büyük bir iv-
meyle gelişen ve yaşamlarımıza hiç ol-
madığı kadar nüfuz eden teknolojinin 
etkisiyle hayat hızla dijitalleşiyor. Buna 
bağlı olarak tüketicilerin beklentileri, 
öncelikleri ve ihtiyaçları da değişiyor. 
Bu değişim ve dönüşüm, her sektörü 
olduğu gibi sigorta sektörünü de etki-
liyor. İnovatif ürün, çözüm ve hizmet-
lerin pazara sunulmasını gerekli kılıyor. 
Allianz Türkiye olarak dijitalizasyon 
odaklı yeni nesil sigortacılığa öncülük 
etmeyi sürdürüyoruz. Bu noktada yol 
haritamızı müşteri beklentileri belirli-
yor. Hayatlarının her alanında karşıla-
şabilecekleri risk faktörlerini belirliyor, 
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bu risklere uygun ihtiyaca yönelik ürünler sunuyoruz. 
Dijital Dönüşüm Programı’nın verimli sonuçlarından biri olan 
Allianz’ım mobil uygulamamız, acil durumlarda tek bir tuş 
ile ambulans, yol yardımı, çağrı merkezi gibi kanallara hızlı-
ca ulaşılmasını sağlıyor. Poliçe, ödeme, tazminat süreçleri ve 
birikimleri takip edebilme, hızlı hasar bildirimi yapabilme, 
katkı payı artırma, fon değiştirme, doktor ve hemşire deste-
ğine bir tuşla ulaşabilme imkânları sunan Allianz’ım Mobil 
Uygulaması’nı 550 binin üzerinde müşterimize ulaştırdık. 
Allianz’ım uygulamasında Sağlık Hızlı Hasar Bildirimi ile taz-
minat taleplerinde dijital döneme geçtik. Bu sayede müşteri-
lerimiz sağlıkla ilgili ödeme taleplerini, tazminat süreçlerini 
ya da eksik evrak tamamlama gibi işlemlerini aynı gün içinde 
işlem ve sonuçlandırma yapabiliyor. Oto hasar süreçlerimizde 
ise Hızlı Hasar, Bire Bir ve Mobil Hasar Danışmanı, Kişiselleş-
tirilmiş Hasar Videoları, Allianz Oto Hizmet gibi projelerimiz 
mevcut. Ayrıca, tüm işlemleri web üzerinden dijital ortama 
taşıyan ‘Online İşlemler Merkezi’ ile de, bilgisayar başından 
poliçe ve sözleşmelere hızla ulaşarak işlem yapmak mümkün. 

“DigitALL ile acenteler tüm işlemlerini 
tek bir şifre ile yapabiliyor”
Acentelerimizin operasyonel yüklerini azaltarak müşterileri-
mize verdikleri hizmetin kalitesini artırmak amacıyla da  Di-
gitALL adlı acente portalımız,  dijitalleşme sürecinde attığımız 
temel adımlardan birisi oldu. DigitALL ile acentelerimiz, tüm 
işlemlerini tek bir şifre ile yapabiliyor, diledikleri zaman cep 

Haftası”nda gönüllü çalışanlarımızla sahaya çıkıyor, sigortalı-
larımızı, tam da Allianz’a ihtiyaç duydukları anlarda ziyaret 
ediyoruz. Bu uygulama, ekiplerimize iç görü kazandırırken, 
sigortalılarımızın Allianz deneyiminde de fark yaratıyor.
“Özel Müşteri Programı”mız da kapsamıyla sektörde bir ilk ni-
teliğinde. Programımız dâhilinde, elementer sigortalar, hayat 
sigortaları ve bireysel emeklilikte belirli bir primin üzerinde 
ödeme yapan sigortalılarımıza, Prime ve Prime Plus kategori-
lerinde özel asistans ve danışmanlık gibi ayrıcalıklı hizmetler 
sunuyoruz. Allianz Türkiye olarak dijitalleşme ve müşteri de-
neyimi yönetimi konusunda yaptığımız çalışmalar ile Allianz 
Grubu’nda da önemli bir konumdayız ve şirketimize pek çok 
yetkinlik ihraç eden önemli bir pilot bölge konumuna geldi-
ğimizi belirtebiliriz.

Allianz Türkiye’nin İzmir’deki operasyon merkezi Allianz 
Kampüs yatırımıyla hedeflenen katma değeri paylaşır mısı-
nız? Yatırımı rakamlarla ifade etmek gerekirse ortaya nasıl bir 
tablo çıkıyor? 
Büyüme öngörülerimiz, iş sürekliliği ve sürdürülebilirlik 
yaklaşımımız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz operasyon 
merkezimiz “Allianz Kampüs”ü İzmir’in Gaziemir ilçesinde 
Nisan ayı içinde açtık. 27 milyon avroluk yatırım yaptığımız 
Allianz Kampüs’ün inşasının yüzde 75’inde Türkiye menşe-
li firmalarla çalıştık. Allianz Kampüs ile 2008’den bu yana, 
10 yılda Türkiye’ye yaptığımız yatırım 5 milyar liraya ulaştı. 
Allianz Türkiye olarak yeni kampüs yatırımımızla bölgenin 
ihtiyaç duyduğu istihdama da önemli bir katkı sağlamayı he-
defliyoruz. Kampüs için işe alınan 413 çalışanın yüzde 81’i İz-
mir çevresinden. Toplam 1100 çalışan kapasiteli olan Allianz 
Kampüs, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde, yeni-
lenebilir enerji kaynakları kullanan, çevre ve çalışan dostu bir 
mekân olarak tasarlandı. Genel merkezimiz Allianz Tower gibi 
LEED sertifikasına sahip olan Allianz Kampüs, yeşil alanları, 

telefonu ve tablet gibi mobil araçlardan da işlemlerini yürüte-
biliyorlar. 
Sağlık alanında, teknoloji merkezli önleyici tedbirler ile mobil 
teknolojileri kullanarak müşterilerimizin sağlıkla ilgili tedavi-
lerinde destek olmak, tüm sağlık konularında her zaman ve 
her yerde danışmanlık hizmeti sunabilmek üzerine de projeler 
yürütüyoruz. 
Otomasyon, kağıtsız iletişim ve operasyon; şirketimizin son 
dönemde en önemli yatırım alanlarını oluşturuyor. Otomas-
yonu geliştirmek için, yatırımlarımızın robotik teknolojiler, 
yapay zekâ ve türevi uygulamalara kaydığını söyleyebiliriz.  
Ayrıca, paydaşlarımızla iletişimlerin de kâğıtsız yapılması ko-
nusunda önemli yatırımlar yaptık ve süreçlerimizi dijitale ta-
şıyarak kağıt kullanımını büyük ölçüde azalttık. Basılı evrakın 
yüzde 67’sini dijital ortama taşıdık, hedefimiz bu oranı yüzde 
80’e çıkarmak. Gelen evrakların yüzde 98’ini dijital olarak iş-
liyor, müşteri iletişiminde yüzde 95 oranla dijital mecralardan 
faydalanıyoruz. 

“Allianz Seninle”
Bizlere sağlığını, varlığını emanet eden sigortalılarımız bizden, 
onları çok daha iyi tanımamızı ve özel hizmetlerle onların her 
an yanlarında olmamızı bekliyor. İşte biz de tam bu neden-
le, iletişimimizde de “Allianz Seninle” diyoruz. 2017 yılında 
başlattığımız “Allianz Seninle Haftası”, talepleri ve ihtiyaçları 
daha iyi tanımlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamalara bir 
örnek... Her yıl düzenlemeyi planladığımız “Allianz Seninle 

açıkhava spor sahaları, iç mekân spor salonuyla toplam 17 dö-
nümlük bir arsa üzerinde inşa edildi. Sahip olduğu üstün tek-
nolojik altyapı ve donanım özellikleriyle Allianz Kampüs yeni 
nesil bir akıllı bina olma niteliği de taşıyor. İstanbul Modern 
ve İstanbul Bienali’ne destek veren kurumlardan biri olarak,  
güncel sanata verdiğimiz destek, Allianz Tower’da olduğu gibi 
Allianz Kampüs’te de devam ediyor. Kampüs’te Türkiye’nin 
genç ve yetenekli sanatçılarından Çağatay Odabaş, Ali Alışır, 
Evren Erol, Mehmet Gün, Serhat Kiraz ve Utku Dervent’e ait, 
aralarında Allianz’a özel olarak hazırlanan çalışmaların da bu-
lunduğu 10 eser yer alıyor.  

Günümüzde şirketlerin farklı ‘Startup’ları desteklediğini ya 
da iş alanları doğrultusunda yeni iş girişimlerini gündeme al-
dığını görüyoruz. Konuyu sigorta sektörü ve Allianz Türkiye 
özelinde değerlendirdiğimizde kısa ve orta vadeli projeleriniz 
ya da yatırım planlarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Sürdürülebilirlik modelimiz ve uygulamalarımızla sektö-
rümüzde ilk ve tekiz. Sürdürülebilirlik modelimizin iki ana 
yapıtaşından birisini girişimcilik ve inovasyon oluşturuyor. 
Allianz Türkiye bünyesinde bu amaç doğrultusunda kurulan 
inovasyon ofisimiz, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıra-
cak, yeni nesil sigortacılık ihtiyaçlarına cevap verecek proje-
lerin hayata geçmesini sağlıyor; çalışma kültürünü ve tüm iş 
süreçlerini inovasyonla besliyor. Bu kapsamda geleceğe yatı-
rım yapmak amacıyla teknolojiyi de odağımıza alarak kurum 
içi ve kurum dışı girişimcilik programları başlattık. Özellikle 
start-up ekosisteminde sigortacılığa olan ilgiyi artırmayı, ger-
çek anlamda sigorta teknolojileri tanımını zihinlerde oturtma-
yı ve bu alana yeni fikirler ve girişimciler çekebilmeyi hedef-
ledik. Bu çalışmalarımızın karşılığında ise geçtiğimiz günlerde 
‘Startup’ dostu şirket seçildik. Tüm bu süreçlerde;  toplumun 
yaşam kalitesini artıran sosyal bir marka olma hedefiyle start-
up’larla yenilikçi iş modelleri için çalışmalar, üniversitelerle 
iş birlikleri ve Allianz Grubu’yla inovasyon entegrasyonuna 
odaklanıyoruz. Girişimcilik ekosisteminde yer alan İTÜ Çe-
kirdek, TÜSİAD, Etohum, Girişimcilik Vakfı, Core Strategy, 
Startupswatch gibi birçok kurumla da el ele çalışıyoruz. Al-
lianz Grubu ile beraber Impact Hub işbirliğiyle Türkiye’den 
sosyal girişimcileri destekliyoruz. Bu kapsamda Impact Hub 
İstanbul’la 3 sosyal girişimi destekledik. 
Önümüzdeki dönemde de, sigorta sektöründe yenilikçi iş 
modelleri ile iç içe olduğumuz bir ekosistem yaratmak ve bu 
alanda öncülüğümüzü sürdürmek üzere çalışmalarımıza de-
vam edeceğiz.
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ALLIANZ TÜRKİYE,  ÇATISI ALTINDA YER 
ALAN ALLIANZ SİGORTA, ALLIANZ HAYAT VE 
EMEKLİLİK İLE ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK 
ŞİRKETLERİNİN KONSOLİDE VERİLERİNE GÖRE 
SEKTÖR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR. ŞİRKET,  
2017 YILINDA 22,8 MİLYAR TÜRK LİRASI AKTİF 
BÜYÜKLÜĞE, 9,2 MİLYAR TÜRK LİRASI PRİM VE 
KATKI PAYI ÜRETİMİNE ULAŞTI. 

Allianz Türkiye’nin büyüme öngörüleri, iş sürekliliği ve 
sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda İzmir’in Gaziemir 
ilçesinde hayata geçirdiği operasyon merkezi Allianz Kampüs, 
27 Nisan’da düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı.



Ege Bölgesi’nin zengin tarihi mirası içerisinde mutlaka gidip 
görülmesi gereken sayısız yer var. Yaz aylarında deniz-kum-
güneş üçlüsünün cazibesine kapılıp bu bölgeye gittiğinizde 
Magnesia antik kentini mutlaka görülmesi gereken yerler liste-
sine almalısınız. Zira burada geçireceğiniz kısa sürede geçmişte 
bir yolculuğa çıkma fırsatı yakalarken binlerce yıl öncesine ait 
bir atmosferi soluyacaksınız. 

Magnesia Ad Maeandrum  
Aydın ili, Germencik ilçesi, Ortaklar beldesine bağlı Tekinköy 
sınırları içinde, Ortaklar-Söke karayolu üzerinde yer alan Mag-
nesia, antik kaynaklara göre Thessalia’dan gelen ve Anadolu’ya 
ilk yerleşen Helenler arasında sayılan Magnetler tarafından ku-
rulmuş.
Magnetler, Leukippos adındaki liderin öncülüğünde ve 
Apollon’un kehanetiyle Girit Adası üzerinden Anadolu’ya gel-
mişler. O zaman bir körfez olan bugünkü Bafa Gölü ve Samsun 
Dağı yöresinde karaya çıkmışlar ve sonradan Magnesia adını 
alacak olan Mandrolytia kentini ele geçirmişler. 
Yunan tarihçi Diodor, Menderes Nehrinin sürekli yatak değiş-
tirip taşması sonucu meydana gelen salgın hastalıklar ve Pers 
tehlikesine karşı Atinalı Thibron’un kenti M.Ö. 400-399’da ta-
şıdığını yazmış. 
MÖ 530’larda Perslerin eline geçtiği bilinen bu kentin yeri hala 
bulunamamış. Antik dönemde konumu nedeniyle Magnesia 
ad Maeandrum (Menderes Nehri kenarındaki Magnesia) ola-
rak adlandırılmış. 
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ANTİK TARİHİN GÖRKEMLİ YAPILARI, BİNLERCE YIL ÖNCESİNİN YAŞANMIŞLIKLARINI BARINDIRIYOR 
HALA. SÜTUNLARIN ARASINDA DOLAŞAN İNSANLARIN, ÇARŞIDA ÜRÜNLERİNİ PAZARLAYAN 
SATICILARIN, TİYATROCULARIN, SPORCULARIN, KADINLARIN, ÇOCUKLARIN VE O ZAMAN KİM GELİP 
GEÇMİŞSE BU DÜNYADAN, HEPSİNİN İZİ DURUYOR KALINTILARIN ÜZERİNDE. GÖRMEK İÇİN ORADA 
OLMAK, DUYMAK İÇİN MERAK ETMEK LAZIM. BİZ DE MERAK ETTİK VE GEZİ PLANLARININ YAPILDIĞI 
ŞU GÜNLERDE BÖYLE BİR ANTİK KENTİ SAYFALARIMIZA TAŞIDIK. AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE 
BULUNAN MAGNESIA ANTİK KENTİ, TAM DA TARİFİNİ YAPTIĞIMIZ YERLERDEN BİRİ. 

Keleşlerlife
Gezi

ANTİK DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE BİR ZAMAN TÜNELİ

Magnesia’ya, İzmir - Aydın karayolunu 
kullanarak Selçuk üzerinden; ya da 
Aydın’dan, Germencik üzerinden veya 
Söke üzerinden gelinebilir. Magnesia,  
İzmir’den tam 100 km, Ortaklar’dan 4 
km, Söke’den de 16 km uzaklıkta yer 
alıyor. Otoyolu kullanarak Bodrum – Söke 
çıkışından Ortaklar yönüne dönünce 1,5 
km sonra Magnesia’ya ulaşabilirsiniz.

ULAŞIM
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Magnesia’da eski çalışmalarda Bizans dönemine ait olduğu düşünülen yapının, aslın-
da Homeros’un “Odyseia” adlı eserinden tanıdığımız köpek bacaklı Skylla’nın ma-
cerasını anlatan kabartmalarla betimlenmiş başlıkların kullanıldığı Roma dönemine 
ait “Çarşı Bazilikası” olduğu anlaşılmış. Dini amaçlı törenlerde kullanılmak üzere 
yapılmakta iken heyelan nedeniyle yarım kalmış bir yapı olan Theatron(Tiyatro), 
32 kişilik Latrina (genel tuvalet) ile birlikte Magnesia’nın önemli yapıları arasında 
yerini almış. Magnesia’da bugün kısmen görülebilen diğer yapılar arasında ise, Mi-
let’teki Faustina Hamamının bir kopyası olan hamam, Odeon (Küçük antik tiyatro) 
, Stadion (Stadyum), spor ağırlıklı bir eğitim merkezi olan Gymnasion (Sporcuların 
eğitimi için inşa edilen yapı), Roma tapınağı, Bizans suru ve 5’inci yüzyıla ait enine 
planlı Çerkez Musa Camii sayılabilir.
Magnesia kazısı, 1985 yılından bu yana Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığı altında 
Kültür ve Turizm Bakanlığı adına, Ankara Üniversitesi tarafından yürütülüyor. 
Kent,  yaz döneminde 09:00 – 19:00 arası, kış döneminde ise 08:00 – 17:00 saatleri 
arasında ziyaret edilebiliyor.

Magnesia, zamanında çevresi surla çevrili, yaklaşık 1300x1100 
m2 bir alanı kapsayan, ızgara planlı cadde ve sokak sistemi-
ne sahip bir kentmiş. Priene, Ephesos ve Tralleis üçgeni ara-
sında ticari ve stratejik açıdan önemli bir konuma sahipmiş. 
Magnesia’nın günümüzdeki ünü; tasarım ve uygulamalarıyla 
bugüne kadar ulaşmış olan Helenistik dönemin en ünlü mi-
marlarından Hermogenes’ten geliyor. Antik yazar Vitruvius’a 
göre Hermogenes, Pseudodipteros tapınak planını ve sütun ara-
lıklarına göre tapınak tiplerini belirleyen ilk mimar. Vitruvius 
ayrıca Hermogenes’in baş eserinin Magnesia’daki Leukophryne 
Tapınağı olduğunu da kaydetmiş. 

Dünyanın en büyük stadyumu
Kentin baş tanrıçası Artemis olup kent, Helenistik dünyanın en 
güzel Artemis Tapınağı ve kutsal alanına sahip. Yapılan kazı ça-
lışmalarında ise dünyanın en büyük stadyumu açığa çıkarılmış. 
Bu görkemli stadyumun sunduğu veriler, Magnesia’nın “Yarış-
lar Kenti” olarak anılmasını sağlamış. Kabartmalarda genelde 
yarışma türleri ya da yarışmalarda verilen ödüller betimlenmiş.

Binlerce mermer oturma sırasına sahip olan Magnesia stadyu-
munda günümüzdekine benzer şekilde oturma sıraları belli 
gruplar için önceden belirlenmiş. Kazılardan çıkan bir başka 
şaşırtıcı gerçekse psikolojik sorunu olanlar için bile özel oturma 
yerlerinin ayrılmış olması. Antik dönemde esnaf gruplarının, 
mesleki derneklerin yarışmaları seyretmek için yer ayırttığı ka-
zılarla ortaya çıkarılmış durumda. Fırıncılar, tuzlu balık üretici-
leri, kuşçular, bahçıvanlar bu meslek kuruluşlarından bazıları.

Döneminin en büyük yapılarına sahip
1994-2001 yılları arasında Artemis kutsal alanında yürütü-
len kazı çalışmaları sonucunda tapınağın önündeki sunak ile 
agora arasında mermer döşemeli tören alanı ortaya çıkartılmış. 
Magnesia’nın diğer önemli yapılarından biri de bugün mil altın-
da kalarak ortadan kaybolmuş olan agorasıdır. Agoraya, Arte-
mis kutsal alanındaki kutsal bir kapıdan giriliyor. Propylon (ta-
pınağa giriş kapısı) tümüyle ortaya çıkartılmış. Agora, 26 000 
m2‘lik boyutu ve 414 sütunu ile dönemin en büyük çarşıları 
arasında yer alıyormuş. 
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1- Artemis Kutsal Alanı
 • Artemis Leukophryene Tapınağı
 • Artemis Sunağı
 • Kurban Alanı
 • İon Sunu Anıtı
 • Kaideler Stylobatı
 • Stoalar
 • Latrina (Genel Tuvalet)
 • Kütüphane
 • Devşirme Yapı
 • Thrak Kralları Anıtı
 • Toplantı Alanı
 • Kutsal Kaynak
 • Exedra ve Güney Podyum
2- Bizans Suru
3- Çarşı Bazilikası
4- Çarşı-Agora
 • Tören Kapısı (Propylon)
 • Agora Stoa
5- Ticaret Agorası
6- Roma-Bizans Duvarları
7- Kent Gymnasionu
8- Stadion
9-Kent Suru
10-Theatron
11-Tümülüs
12-Athena Tapınağı
13-Tiyatro
14-Odeon
15-Hypokaustlu Yapı
16-Çerkez Musa Camii
17-Şapel
18-Lethaios Gymnasionu
19-Roma Tapınağı
20-Nekropoller

Magnesia Antik Kenti’nde 30 yıldır devam eden kazı çalışmalarına rağmen antik kenti içinde 
barındıran 2. Derece SİT Alanı statüsündeki bölgede bulunan tarihi krallıklara ait mezarlıkların 

10 metre yakınına JES (jeotermal Enerji Santrali) kurulmuş. JES ile birlikte antik kenti 
kapsayan SİT alanında kuyular açılıp kapatılırken, antik kent JES’ler nedeniyle defalarca sular 

altında kalmış. Çalışması devam eden JES nedeniyle kazı çalışmalarının sürdüğü antik kent 
yok olma riski ile karşı karşıya. Antik kent ile birlikte tarihi Gümüş Çayı’nı da etkisi altına alan 

JES’ten dışarıya salınan akışkanlar nedeniyle çaydaki canlı yaşamı da sona ermiş.

KENT TEHDİT ALTINDA 

MAGNESIA’YA GİTTİĞİNİZ ZAMAN KENT MERKEZİNDEN 
GÖRÜLMEYEN İKİ YAPI BULUNUYOR. BU YAPILARDAN BİRİ 

OLAN TİYATRO KENTİN GÜNEYİNE DOĞRU 500 METRE 
İLERİDE BULUNUYOR. TİYATRONUN SADECE BİR KISMI 

GÖRÜLEBİLİYOR. DİĞER KISIMLARI İSE BÜYÜK İHTİMALLE 
BAŞKA YAPILARDA KULLANILMAK İÇİN TAŞINMIŞ. KENTİN 

900 METRE GÜNEY BATISINDAKİ DİĞER YAPI İSE STADYUM. 
BU STADYUMUN TÜRKİYE’DE EN İYİ KORUNAN 

STADYUM OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR.

Gezi

MAGNESIA’DA 
BULUNAN YAPILAR



Günlük rutin olarak yaptığınız işlerde aksamalar 
meydana geliyorsa, telefonunuzdan ayrı kalamı-
yorsanız, sadece paylaşım için etkinlikler yapı-
yorsanız, bakmadığınız zamanlarda hayattan 
kopmuş gibi hissediyorsanız çok dikkatli olma-
lısınız çünkü bunlar sosyal medya bağımlılığının 
en belirgin özellikleri.
Görünür olma ve başkalarının hayatını takip 
etme isteği günümüzde kimileri için abartılı bir 
hal aldı. Bu bağımlılık kontrol altına alınmazsa, 
kaygı bozukluklarından depresyona; kişinin ya-
şamındaki bozulmalardan gerçek ilişkilerin za-
rar görmesine kadar pek çok sonuç doğuruyor. 
“Ben de buradayım” demenin yolu artık sosyal 
medyadan geçiyor. Bu ağlar sayesinde hem sı-
radan, hem de ünlü kişilerin hayatlarını yakın-
dan takip ederek duygusal bir tatmin duygusu 
yaşanıyor. Başkaları tarafından merak ediliyor 
olmak da bir haz kaynağı olabiliyor. Yani kişi 
sadece başkalarını takip ederken değil, takip 
edildiğinde ve paylaşımları beğenildiğinde de 
aynı şekilde haz duyuyor. Bazı kişiler kendi ha-
yatının ya da karakterinin aslında ne kadar gü-
zel ve düzgün olduğunu gösterme çabasına gi-
rerek mutlu oluyor. Ayrıca sosyal medya, gerçek 
dostlara ve ilişkilere sahip olmanın zor olduğu 
günümüzde, insanlara yalnız olmadığı yanılgı-
sını da yaşatıyor.
Sosyal medya bağımlılığı, kimine göre çok cazip 
yanlarına rağmen kişinin bireysel ve toplumsal 
yaşamında çeşitli bozulmalara ve sorunlara ne-
den olabiliyor. Örneğin kişi sosyal medyada o 
kadar çok vakit harcıyor ki, gün içinde yapması 
gereken işleri ihmal ediyor ya da eksik yapabi-
liyor. Bu da iş hayatında veya günlük hayatta 
aksamalara neden oluyor. Sosyal medya bağım-
lılığı, gerçek ilişkilerde de kopmalara yol açıyor. 
Gerçek ilişkiler ve etkileşimlerde kişi, gittikçe 
daha başarısız hale gelebiliyor. Öte yandan baş-
kalarının hayatlarını takip edip bunları gerçek 
sanmak, bazen kişilerin kendilerini değersiz his-
setmelerine ve depresyona neden olabiliyor. Ay-
rıca telefon ya da bilgisayarla sürekli vakit geçir-
mek, kişinin vücudunda bir takım dengesizlikler 
yaratarak kaygı bozuklukları; özellikle de panik 
atak için uygun bir zemin oluşturabiliyor; dikkat 
ve algı bozulmalarına da neden olabiliyor. Sosyal 
medyanın oluşturabileceği bu tür sorunların önüne geçmek 
için yapılabilecekler ise şöyle sıralanıyor:

s Her paylaşıma inanmayın: İnsanlar sosyal medya hesap-
larından çoğunlukla en iyi anlarını paylaşıyor. Yani gerçeğin 
bir kısmını, tamamını değil! Görünenin ardında ne olduğunu 
bilemiyoruz. 
s Daha fazla merak etmeyin: Başkalarının hayatlarına sürekli 
dâhil olmak bireyselliğe zarar veriyor. Mahremiyet duygunu-
zun zedelenmesine izin vermeyin.
s Başka yerlerde araştırın: İnsanların birçoğu sosyal medyayı 

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI 
TOPLUMU TEHDİT EDİYOR 

SON YILLARDA HAYATIMIZA YEPYENİ BİR 
TEHDİT GİRDİ; SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI. 
ÜSTELİK GENCİNDEN YAŞLISINA BİRÇOK 
KİŞİ BU BAĞIMLILIĞIN KISKACINA GİRMİŞ 
DURUMDA. TEKNOLOJİ, İLETİŞİM ELBETTE ÇOK 
DEĞERLİ AMA SINIRI AŞTIĞIMIZDA HAYATIMIZIN 
KONTROLÜNÜ DE ELE GEÇİREBİLİYOR. 

HER YAŞTAN INSAN RISK ALTINDA 
YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI, 
İNSANLARIN SOSYAL MEDYADAN UZAK KALDIĞINDA PANİK 
YAŞAMALARI, STRESE GİRMELERİ, YALNIZ VE GÜVENSİZ 
HİSSETMELERİ ŞEKLİNDE KENDİNİ GÖSTERİYOR. SOSYAL MEDYA 
BAĞIMLILIĞI PSİKOLOJİK VE TOPLUMSAL ETKİLERİNİN YANI SIRA 
EKONOMİK KAYIPLARA DA NEDEN OLUYOR. 
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araştırma kaynaklı kullansa da pek çok bilgi yüzeysel ve genel 
geçer bilgilerden oluşabiliyor. Bilgi almak için okuyun, araştı-
rın ve gözlem yapın.
s Sosyal medyaya takılı kalmayın: Sosyal medyaya aşırı takıl-
mak, aslında hayatımızın pek de yolunda gitmediğine işaret 
ediyor. İşiniz mi kötü gidiyor, yoksa ilişkiniz mi? Kaçtığınız 
şeyleri belki de çözme vakti gelmiştir.
s Sanal değil, gerçek ilişkiler kurun: Bugün arkadaşlıklar bile 
neredeyse sosyal medya üzerinden yaşanıyor. Hâlbuki yüz 
yüze etkileşimin yerini sanal araçlar asla alamaz. Zaman za-
man sevdiğiniz insanlara vakit ayırıp yüz yüze görüşün.
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• Reddedilmek
• Hata yapmaktan korkmak-kişilik değerinin düşeceği korkusu
• Emir ve yaptırımlara boyun eğmek zorunda kalmak
• Varsayımsal nedenlerin ortaya çıkardığı öfke gibi birçok ne-
den öfkeye yol açabilmektedir.

Öfkenin Belirtileri Nelerdir?
• Fiziksel ve sözel saldırı, aşırı eleştiricilik, kusur buluculuk, 
önyargılılık, hırsızlık, sorun çıkarma, isyankâr davranışlarla 
kendini gösterebilir.
• Kin ve nefret belirten, aşağılayan, kuşkucu ve suçlayıcı sözler 
biçiminde gözlenebilir.
• Güvensiz, kıskanç, tartışmacı, alaycı ve yargılayıcı davranışlar 
biçiminde olabilir.
• İçe kapanma, psikosomatik belirtiler (kalp hastalığı, yüksek 
kan basıncı gibi), depresyon, suçluluk duygusu, ağlama, kıs-
kançlık, aşağılayıcı, yargılayıcı tavırlar biçiminde ortaya çıkabilir.
Yukarda belirttiğim üzere öfkenin birçok nedeni vardır. Öfke 
yaratan konular farklı olduğu gibi öfkeyi ifade etme şekilleri 
de farklılıklar gösterir. Bunlar kısaca; öfkenin içe yönelmesi,  
öfkenin dışa yönelmesi ve öfkenin kontrol edilmesi olarak üç 
başlıkta toplanabilir.

Öfke ile Başa Çıkmada Etkili Yollar
1- Fizyolojik Uygulamalar
Nefes egzersizi
Kas gevşeme egzersizi
Spor/egzersiz yapmak

2- Zihinsel Tepkiler
Olumlu düşünme yani öfkeye yol açan düşünce biçiminin de-
ğiştirilmesi
Problem çözme becerisinin geliştirilmesi

3- Davranışsal Tepkiler
Zamanı etkili kullanma
Etkili iletişim kurma

Nefes egzersizi: Burundan yavaşça (8’e kadar sayarak) bir 
çiçek kokluyormuş gibi nefes almak, 2 saniye kadar tutmak ve 
ağızdan çok yavaş (16’ya kadar sayarak) bir mum üflüyormuş 
gibi nefesini vermektir. Vücudun rahat bir pozisyonda ve gev-
şek olması önemlidir. Karını dolduracak şekilde derin nefesler 
alınması önemlidir; göğsün üst kısmıyla nefes almak ra-
hatlatıcı olmaz. Nefes alınıp verildiğinde göğüs 
değil, karın şişmelidir. Hayal ederek bireyi 
gevşetecek bir yer ya da bir ortamı dü-
şünmek ve gözünün önüne getirme-
ye çalışmak sakinleşmek açısından 
önemli ve yardımcıdır. Geçmişte 
kişinin kendisini çok sakin his-
settiği bir yeri hatırlaması da 
yardımcı olabilir.

Kas gevşeme egzersizi: 
Kasların kasılması ve gevşetil-
mesi ilkesi ile çalışır. Önce baş 
ve yüz bölgesinden başlayarak 
adım adım vücudun tüm parça-
larının önce kasılması ardından 
gevşetilmesi sağlanır. Derinlemesine 

Öfke Nedir?
Öfke doyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanma-
yan beklentilere verilen duygusal tepkidir. Öfke diğer duygular gibi 
son derece doğal, evrensel ve uygun biçimde ifade edildiğinde yapıcı 
ve kişilerarası iletişimi düzeltici olabilen bir duygudur. Ancak öfke 
aynı zamanda kontrol edilemeyen, yıkıcı bir biçimde davranışlara 
yansıyarak saldırgan ve son derece tahrip edici tepkilere dönüşme 
potansiyeline sahip bir duygudur.
Öfkenin sağlıklı olarak yaşanıp, yönetilebilmesi için kabul edilmesi, 
nedenlerinin ve biçiminin anlaşılması ve kesinlikle saldırgan biçim-
lerde ifadesinin kontrol edilmesi gereklidir.

Öfkenin Nedenleri Nelerdir?
• Kayıplar
• Tehditler-korkular
• Engellenmek

gevşeme de denilen bu teknikte süre 10-20 dakika kadardır. Kan 
vücudun en uç noktasına kadar gider ve vücudun dinlenmesini 
sağlar. Pratik yapılarak kolayca uygulanabilir.

Spor yapmak: Egzersiz yapmak öfke ile baş edebilmede etki-
li yöntemlerden birisidir. Öfke duygusu hissedildiği durumlar-
da uygulanabileceği gibi düzenli olarak egzersiz yapmak da çok 
önemlidir.

Olumlu düşünme (Düşünceleri Değiştirme): Öfkeli 
insanlar düşüncelerini küfrederek, bağırıp çağırarak ifade etme 
eğilimindedirler. Kızgın olduğumuz zaman genellikle olayları is-
temeden abartılı ve çarpıtılmış olarak algılarız. Bu tür düşünce bi-
çimlerini fark etmek ve yerine daha mantıklı olanları yerleştirmek 
önemlidir. Bu konuda bir psikolog ya da psikolojik danışmandan 
yardım almak işe yarayacaktır.

Problem çözme becerisinin geliştirilmesi:
• Problemi saptamak
• Seçenekleri gözden geçirmek
• Bir çözüm yolu seçmek
• Eyleme geçmek
• Sonuçları değerlendirmek

 Zamanı etkili kullanma: Zamanı etkin kullanamama sonu-
cu oluşan stres duygusu da öfkeye neden olabilmektedir. Bu ne-
denle zaman yönetimi becerilerinin kazanılması, bireyin yaşaya-
cağı stresi azaltacağından önemli bir öfke ile baş etme yöntemidir.

Etkili iletişim kurma: Birey duygularının farkına varıp, duy-
gularını daha iyi ifade ettiğinde ve diğer insanları anlama beceri-
lerini artırdığında öfke de yönetilebilir hale gelecektir. 

ÖFKENİZİN 
ESİRİ OLMAYIN!

DİĞER DUYGULAR GİBİ ÖFKE DE DOĞAL 
BİR DUYGUDUR. ANCAK ÖFKENİN DOĞAL 

SINIRLARI İÇERİSİNDE VE KONTROL ALTINDA 
TUTULMASI BİRÇOK AÇIDAN HAYATİ 

ÖNEM TAŞIR. AKSİ TAKDİRDE GÜNÜMÜZDE 
ÖRNEKLERİNİ SIKÇA GÖRDÜĞÜMÜZ GİBİ 

TOPLUMSAL BİR SORUN HALİNE GELİR VE 
MUTLAKA ÜZERİNDE DURULMASI GEREKİR. 

BU YAZIMIZDA ÖFKE VE ÖFKE KONTROLÜYLE 
İLGİLİ GENEL BAŞLIKLARI ELE ALIYORUZ. 

BAŞLIKLAR GENEL OLSA DA YAŞAMINIZDA 
FARKLILIK SAĞLAYACAK VE YARINA DAHA 

HUZURLU BİR ADIM ATACAKSINIZ. 

ÖFKE BULAŞICIDIR
Mümkün olduğu ölçüde öfkeyi 

tırmandırmayın. Sizin göreviniz bu 
gerilimi azaltmaktır. İnsan olarak 

göreviniz gereği siz de aşırı yük ve stres 
altında olabilirsiniz. Siz de sık sık küçük 

olaylarda bile öfke duyabilirsiniz. Öfkenizi 
kontrol etmenizin hem size hem de 

çevrenizdeki kişilere 
zincirleme şekilde büyük 

yararı olacaktır.
ÖZNUR TETIKOĞULLARI 

“NİKBİN” / Kişisel Gelişim, Koçluk, Eğitim, Danışmanlık



TEKNOLOJİK EVRİMİN YEPYENİ BİR AŞAMASINDAYIZ. MAKİNELERİN BİRBİRLERİYLE İLETİŞİM 
KURDUĞU, BİLGİNİN SALİSELER İÇERİSİNDE YAYILDIĞI BU DÜNYADA ROBOTLAR DA YAŞAMIN BİR 
PARÇASI HALİNE GELİYOR. ÜSTELİK BAZILARI VAR Kİ İNSAN VÜCUDUNU KEŞFEDİP HASTALIKLARI 

BELİRLİYOR, TEDAVİ İÇİN UMUT OLUYOR. ONLAR NANO ROBOTLAR; BUGÜN DEĞİL BELKİ AMA 
HEMEN YARIN VAZGEÇİLMEZİMİZ OLACAKLAR.

SAĞLIKTA  
NANO ROBOT DEVRİMİ 

BAŞLIYOR

Nobel ödüllü Richard Feyman, 1959’daki “Daha Aşağıda Çok 
Yer Var” başlıklı tarihi konuşması nano teknolojinin sunacağı 
fırsatları işaret ediyor ve “Niçin atomları teker teker istediği-
miz biçimde dizemeyelim? Niçin hastalar hap boyutundaki 
bir robotu yutup tedavi olamasın? Niçin atom veya molekül-
lerden makineler yapamayalım?” gibi soruları sıradan dünya-
nın gündemine taşıyordu. Bugün birçoğu deneysel olmaktan 
çıkıp uygulamaya alınmış olan nano robot projeleri, başta tıp 
olmak üzere sayısız alanda geleceği aydınlatıyor. Bu konuya 
gelmeden önce kısa bir tanım yapmakta fayda var. 
Nano robotik, nanometre boyutlarında robotlar üretmek ama-
cıyla çalışan bir robotik araştırma alanı. 0.1-10 mikrometre 
ölçeğindeki aletlerle üretilebilen ve nano ölçekte ya da mole-

küler boyutta bileşiklerden oluşan nano robotlar, nanotekno-
loji mühendislik disiplininin bir parçası. Kullanım amaçları 
ve özelliklerine göre farklı isimlerle adlandırılıyorlar. (Nano-
botlar, Nanoidler, Nanitler, Nano Makineler, Nanomitler gibi)

Her konuda insanlığın hizmetinde 
Nanorobotların üretimi son derece teknik bir konu. Ülkemiz-
de de bu alan üzerinde çalışan araştırmacıların sayısı her ge-
çen gün artıyor. Bizim için asıl önemli olan nano robotların ne 
işe yarayacağı?  
İlk akla gelen ve belki de en çok kullanılması öngörülen ve 
hatta uygulamaya geçilen alan tıp. 
Nano robot teknolojileri uygulamaları, ilerleyen yıllarda sağlık 
alanında büyük çığır açacak. Nano makineler sayesinde, hasta 
dokusu veya geni nano ölçekte komşu doku ya da hücrelere 
zarar vermeden lokal bazda tedavi edilebilecek.
Radyasyon ve kanser tedavilerinde çoğunlukla kanserli ve has-
ta hücreler yerine sağlıklı hücreler ölüyor. Nano robotlar farklı 
hücre tipleri arasında ayırt etme yeteneğine sahip olacaklar, 
dolayısıyla hücrenin hastalıklı ya da sağlıklı olup olmadığını 
hücrenin yüzey antijenlerini kullanarak tespit edebilecekler.
Nano robotlar diş operasyonları sırasında da ağrıyı azaltmada, 
zedelenen dokunun eski halini almasında ve dişin dayanıklılı-
ğını artırma noktalarında kullanılıyor. Bunların dışında kalp-
damar rahatsızlıkları, organ yetmezliği, ortopedik sorunlar 
gibi uzayıp giden bir listede nano robotlar iş başında olacak. 
Diğer taraftan nano teknoloji hayatımızın her alanında mut-
laka bir uygulama alanına sahip. Savunma sanayi, imalat en-
düstrisi, çevre, enerji, inşaat,  tarım, tekstil, gıda ve daha bir-
çok alanda nano robotlar insanlığın yanında yer alacak. 
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Nano robotlar, tıpkı bakteriler ve diğer 
birhücreli canlılar gibi (örneğin kamçılı 
hayvan) suda basit vücut hareketleriyle 

ilerleyecek. Mikroskobik robotlar, sıradan 
bir enfeksiyonu iyileştirmek veya kanserli 
hücreleri öldürmek için ilaçları doğrudan 

hastalıklı bölgelere taşıyacak.
Nokta atışı yapan mikroskobik robotların 

gelecekte hap, serum, şurup ile diğer 
geleneksel ilaçları ortadan kaldırması 

bekleniyor. Bu da bizi sivrisinek öldürmek 
için atom bombası kullanmaya benzeyen 
klasik tedavi yaklaşımından kurtararak 

hastalarda istenmeyen etkileri önleyecek.

Hastalıklar 
nokta atışıyla 

tedavi edilecek 
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38 Bas›m hatalar›ndan ve Ford Şirketi taraf›ndan modellerde yap›lacak değişikliklerden firmam›z sorumlu değildir. Güncel bilgi al›n›z.

TREND 
n Sürücü ve yolcu hava yastığı n ABS + EBD + TCÇ n EBA n HZA n EBA n EBA n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Manuel klima n Elektrik destekli 
direksiyon n Elektrikli ön camlar n Elektrikli arka camlar n MP3 müzik sistemi n USB bağlantısı n Ford SYNC n Otomatik yanan farlar n Yol bilgisayarı 

TREND X  (Trend’e ilave olarak
n Ön Sis Farları n 16” Alüminyum Jantlar n Karartılmış Arka Camlar

TİTANİUM (TREND’e ilave olarak) 
n Gündüz yanan LED farlar n Ön sis farları n 16” alüminyum jantlar 
n Karartılmış arka camlar n Elektrikli iklim kontrollü klima 
n Sürücü kol dayama n Ford SYNC 3 n Otomatik kararan iç ayna 
n Yağmur sensörü n Anahtarsız çalıştırma n 8” dokunmatik ekran

TİTANİUM X 
n Katlanabilir yan aynalar, n Ön/arka park sensörü
n Geri görüş kamerası n Otomatik park / dikey park sistemi
n Anahtarsız giriş sistemi 

Güvenlik paketi 
n Yan hava yastıkları n Sürücü diz hava yastığı 

n Sürücü ve yolcu perde hava yastıkları

Tekno Paket (Sadece “Güvenlik Paketli” dizel ve EcoBoost araçlar)
n Aktif Şehir içi güvenlik sistemi n Isıtmalı ön cam n Anahtarsız giriş ve çalıştırma 
n Elektrikli katlanan yan aynalar

FIESTA

MODEL	 SİLİNDİR	HACMİ	 MAKSİMUM	GÜÇ	 MAKSİMUM	TORK	 HIZLANMA	 YAKIT	TÜKETİMİ
	 (CC)	 (PS/DD)	 (NM/DD)	 (0-100Km/s)	 Lt/100Km	ort.

DONANIMLAR

OPSİYONLAR

Fiesta 1.1i EcoBoost 1084 85 / 6300 110 / 3500 14 4.4
Fiesta 1.0i PowerShift 998 100 / 4500 170 / 1500 12.2 5.2
Fiesta 1.5 TDCİ 1499 85 / 3750 215 / 1750 12.5 3.5

TREND X 
n Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon n Deri kaplı direksiyon simidi ve vites topuzu n Manuel 4 yönlü sürücü koltuğu n Tek dokunuşla açılıp kapanabilen 
elektrikli ön/arka camlar n Manuel fark yükseklik ayarı n Yol bilgisayarı n Ford Eco Mode n Vites arttırma ikazı n Manuel klima n Orta konsolda bardak 
tutacakları ve eşya bölmeleri n Ön koltuk arkasında eşya cepleri n Torpido aydınlatması n Direksiyondan kumandalı multimedya tuşları n Portatif müzik çalar 
bağlantı soketi (USB) n Gövde rengi kapı kolları n Gövde rengi yan aynalar n 16” alüminyum jantlar n Ön sis farları n Elektrikli sinyalli yan aynalar 
n Karartılmış arka camlar n Sürücü ve ön yolcu ön hava yastıkları n Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları n ABS n EBD n EBA (acil durum fren desteği) 
n ESP(elektronik denge programı) n TCS (çekiş kontrol sistemi) n HLA (yokuş kalkış desteği) n TVC (dinamik tork kontrolü) n Hız sabitleyici ve sınırlandırıcı 
n Ford Kolay yakıt sistemi n Akıllı şarj sistemi n Ön ve arka disk fren n Ford MyKey n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Global açma ve kapama n Immobilizer

STYLE (Trend-X’e ek olarak)
n Yağmur sensörü n Otomatik yanan farlar n Otomatik kararan iç dikiz aynası n Kol dayanağı n Gecikmeli sönen farlar n Elektrikli ısıtmalı sinyalli 
n katlanabilir yan aynalar n Yan perde hava yastıkları

TİTANIUM (Style’a ek olarak)
n Manuel 4 yönlü ön yolcu koltuğu n Sürücü ve ön yolcu koltuğunda ayarlanabilir bel desteği n Anahtarsız çalıştırma sistemi n Çift bölgeli iklim kontrollü klima 
n Ön koltuk ayarlanabilir kol dayanağı n Ford SYNC II, Bluetooth ve Türkçe sesli kontrol sistemi n SD kart girişi n Acil durum yardımı n 8” dokunmatik renkli 
gösterge ekranı n Start&Stop (1.0L EcoBoost) n Aktif ön ızgara (1.0L EcoBoost) n Arka park sensörü n Ön park sensörü* n Otomatik paralel park sistemi* 
n Otomatik dikey park sistemi* n Paralel park çıkış yardımı*

FOCUS

DONANIMLAR

Elektrikli Sunroof (4k ve 5k modellerde)  n Bi-Xenon Farlar ve Dinamik Ön Far Sistemi
n Bi-Xenon farlar (far yıkama sistemi ile) n Dinamik ön far sistemi n Statik köşe lambaları n Gündüz yanan led farlar

Navigasyon paketi  n Navigasyon sistemi n Geri görüş kamerası

Tekno Paket*  n Şerit takip sistemi n Şeritte kalma yardımcısı n Sürücü takip sistemi n Otomatik yanan uzun far n Aktif şehir içi güvenlik sistemi 
n Kör nokta uyarı sistemi n Çapraz trafik uyarı sistemi

*  1.6L Ti-VCT 125PS PowerShift A/T şanzıman ile sunulmamaktadır.

OPSİYON PAKETLERİ

MODEL SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ MAKSİMUM TORK HIZLANMA YAKIT TÜKETİMİ
 (CC) (PS/DD) (NM/DD) (0-100Km/s) Lt/100Km ort.

Focus 1.6i 1596 125 / 6000 159 / 4000 11,0 6,0
Focus 1.6i PowerShift 1596 125 / 6300 158 / 4100 11.8 6.4
Focus 1.0i EcoBoost 999 125 / 6000 170 / 1400 11.4 5.1
Focus  1.6 TDCİ 1560 95 / 3600 230 / 1500 12.5 4.5
Focus  1.6 TDCİ 1560 115 / 3600 270 / 1750 10.9 4.5
Focus 1.5 TDCİ PowerShift   1499   120/3600    300/1750   10.7    4.4
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C-MAX

GRAND C-MAX

TİTANİUM (Trend’e ilave olarak)
n Elektrikli iklim kontrollü çift bölgeli klima n Anahtarsız çalıştırma n Otomatik yanan farlar n Yağmur sensörü n Yokuş kalkış desteği n 8’’ renkli 
dokunmatik ekran n Ford SYNC II n Gelişmiş otomatik park sistemi n Parelel park çıkış yardımı n Deri direksiyon simidi ve vites topuzu n Sony müzik çalar 
n Otomatik kararan iç dikiz aynası

TREND 
n ABS+EBD n EBA (Acil fren durum desteği) n ESP (Elektronik denge programı) n TVC (Dinamik tork sistemi) n TCS (Çekiş kontrol sistemi)
n Sürücü ve yolcu ön / yan hava yastıkları n Yan hava perdeleri n Manuel klima n 16”alüminyum alaşımlı jantlar n Sis farları n Karartılmış arka camlar
n Elektrikli ön ve arka camlar n Elektrikli ısıtmalı ve sinyalli yan aynalar n Direksiyondan kumandalı Radyo-CD-Mp3 çalar n USB ve AUX bağlantı noktası
n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n İmmobilizer n Yol bilgisayarı n Bluetooth n Türkçe sesli kontrol sistemi ve SYNC n Hız sabitleyici ve hız sınırlandırıcı 
n Elektrikli sürücü koltuğu bel destek ayarı n Ford Eco Mode n Yokuş kalkış desteği  n Deri direksiyon simidi n Ford MyKey

DONANIMLAR

X PAKET  n 17” alüminyum alaşımlı jantlar n Isıtmalı ön cam n Panoramik cam tavan n Akıllı bagaj kapağı 
n Arka kapıya entegre güneşlikler n Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi n Gündüz yanan led farlar

TEKNO PAKET  n Şerit takip sistemi n Şeritte kalma yardımcısı n Sürücü dikkat takip sistemi n Otomatik uzun farlar 
n Aktif Şehir içi güvenlik sistemi n Kör nokta uyarı sistemi n Çapraz trafik uyarı sistemi 

OTOMATİK PARK ASİSTANI  n Elektrikli katlanır yan aynalar n Bi-Xenon farlar ve dinamik ön far sistemi

NAVİGASYON PAKETİ  n Geri görüş kamerası ile

OPSİYONLAR

MODEL SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ MAKSİMUM TORK HIZLANMA YAKIT TÜKETİMİ
 (CC) (PS/DD) (NM/DD) (0-100Km/s) Lt/100Km ort.

C-MAX 1.6i 1596 125 / 6000 159 / 4000 11,5 6,4
C-MAX 1.6 EcoBoost 1596 182 / 5700 240 / 1600-5000 8,5 6,5
C-MAX  1.6 TDCİ 1560 115 / 3600 270 / 1750-2500 11.3 4,5
C-MAX 1.5 TDCİ A/T  1490 120 / 3600 300/ 1750-2500 10.7 4,4

40

MONDEO

MODEL ŞANZIMAN SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ MAKSİMUM TORK YAKIT TÜKETİMİ YAKIT TİPİ
 SEÇENEKLERİ (CC) (PS/DD) (NM/DD) Lt/100Km ort.

1.5 EcoBoost 160PS A/T 6 ileri otomatik 1499 160 / 6000 240 / 1600-4000 7.2 lt BENZİN
1.6 TDCİ 115PS M/T  6 ileri manuel 1560 115 / 3600  270 / 1750-2000 4.1 lt DİZEL
2.0 TDCİ  180PS A/T     6 ileri otomatik   1998   180/3500    400 / 2000-2500   4.8 lt    DİZEL

STYLE 
n Gövde rengi kapı kolları n Gövde rengi yan aynalar n 16” alüminyum jantlar (215/60R16 95V) n Gündüz yanan farlar n Ön sis farları n Gecikmeli sönen 
ön farlar n Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar n Karartılmış arka camlar n Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon n Deri kaplı direksiyon simidi 
n Deri kaplı vites topuzu n Manuel 4 yönlü ayarlanabilir koltuklar (Sürücü & ön yolcu) n Tek dokunuşta açılıp kapanan elektrikli ön/arka camlar 
n Sürücü koltuğunda ayarlanabilir bel desteği n İklim kontrollü otomatik klima n Arka havalandırma kanalları n Yağmur sensörü n Otomatik yanan farlar 
n Otomatik uzun far n Otomatik kararan iç dikiz aynası n Direksiyondan kumandalı radyo CD, MP3 çalar n Ford SYNC2 (bluetooth sesli kontrol sistemi) 
n Ford acil durum yardımı n 8’’ dokunmatik, renkli gösterge ekranı n USB, SD kart bağlantısı n Otomatik başlat/durdur (Sadece dizel motor seçeneği ile) 
n Sürücü ve ön yolcu ön hava yastıkları n Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları n Yan perde hava yastıkları n Sürücü diz hava yastığı n Elektrikli park freni 
n ABS + EBD (Elektronik fren gücü dağılımı) n Acil durum fren desteği (EBA) n Elektronik denge programı (ESP) n Çekiş kontrol sistemi (TCS) 
n Yokuş kalkış desteği (HLA) n Hız kontrol sistemi n Ayarlanabilir hız sınırlandırıcı n Ford kolay yakıt sistemi n Ford MyKey® 
n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Global açma/kapama n Immobilizer

DONANIMLAR

TİTANİUM (Style’e ek olarak)
n 17” alüminyum jantlar (235/50R17 96W) n Ön park sensörleri n Arka park sensörleri n Elektirikli, ısıtmalı, sinyalli, katlanabilir yan aynalar 
n Isıtmalı ön koltuklar 

TEKNO PAKET  n Isıtmalı ön cam n Hava yastıklı arka emniyet kemerleri n Aktif şehiriçi güvenlik sistemi n Kör nokta uyarı sistemi 
n Şerit takip sistemi n Şeritte kalma yardımcısı n Sürücü dikkat takip sistemi

ELEKTRİKLİ AÇILIR TAVAN (Sunroof) (4 kapı gövde seçeneği ile) 
PANORAMİK CAM TAVAN (5 kapı gövde seçeneği ile) 

ELEKTRİKLİ AÇILIR PANORAMİK CAM TAVAN (SW gövde seçeneği ile) 
MASAJ FONKSİYONLU DERİ KOLTUKLAR (Elektrikli ayarlanabilir 10 yönlü sürücü koltuğu)

OPSİYONLAR (Titanium için)
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KUGA

MODEL SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ MAKSİMUM TORK HIZLANMA YAKIT TÜKETİMİ
 (CC) (PS/DD) (NM/DD) (0-100Km/s) Lt/100Km ort.

Kuga 1.5 EcoBoost Otm. 1499 182 / 5700 240 / 1600-4000 10,1 7,5
Kuga 1.5 TDCi 1499 120 / 5700 270 / 1600-5000 12,7 4,4
Kuga 1.5  TDCİ Powershift 1499 120 / 3750 300 / 2000-3750 12,4 4,8

STYLE 
n Gövde rengi kapı kolları n Gövde rengi yan aynalar n 17” alüminyum jantlar n Gündüz yanan LED farlar n Gecikmeli sönen ön farlar 
n Arka park sensörleri n Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar n Karartılmış arka camlar n Çift egzoz çıkışı n Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları 
n Yan perde hava yastıkları n Sürücü diz hava yastığı n Elektrikli Park Freni n ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) n Acil Durum Fren Desteği (EBA) 
n Elektronik Denge Programı (ESP) n Devrilmeyi Önleyici Sistemi (ROM) n Elektronik Fren Ön Hazırlığı (EBP) n Yokuş Kalkış Desteği (HLA) 
n Hız Kontrol Sistemi ve Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı n Ford Kolay Yakıt Sistemi n Ford MyKey n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Global Açma/
Kapama n ISOFIX n Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon n Deri kaplı direksiyon simidi n Deri kaplı vites topuzu n Manuel 6 yönlü ayarlanabilir sürücü 
koltuğu n Manuel 4 yönlü ayarlanabilir yolcu koltuğu n Sürücü koltuğunda ayarlanabilir bel desteği n Kumaş koltuk döşemesi
n Elektrikli ön/arka camlar n “Ford Power” Anahtarsız Çalıştırma Sistemi n Yol bilgisayarı n Ford EcoMode n İklim Kontrollü Otomatik Klima 
n Yağmur sensörü n Otomatik yanan farlar n Otomatik kararan iç dikiz aynası n Direksiyondan kumandalı radyo CD MP3 çalar n Ford SYNC 1 (Bluetooth 
Sesli Kontrol Sistemi) n Ford Acil Durum Yardımı n 4.2” renkli ekran n USB n Direksiyondan vites değiştirme ( * ) Sadece otomatik şanzımanda sunulmaktadır

DONANIMLAR

TİTANİUM (STYLE donanımına ilave olarak)
n 18” alüminyum jantlar n Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli, katlanabilir yan aynalar n Isıtmalı ön cam n Tavan çıtaları n Otomatik Paralel Park Sistemi n Otomatik 
Dikey Park Sistemi n Paralel Park Çıkış Yardımı n Geri Görüş Kamerası n Ön yolcu koltuğunda ayarlanabilir bel desteği n Parçalı deri döşeme n Arka kol 
dayama n Ambiyans ışıklandırma n Anahtarsız Giriş Sistemi n Ford SYNC 3 (Bluetooth Sesli Kontrol Sistemi) n 8” dokunmatik, renkli gösterge ekranı

ST-LINE (TİTANİUM’a ilave olarak)
n 19” alüminyum jantlar n Alaşım pedallar n Spor süspansiyon n Body kit

n Açılır Panoramik Cam Tavan n Bi – Xenon Ayarlanabilir Ön Farlar
KONFOR PAKET n Akıllı Bagaj Kapağı n Isıtmalı Ön Koltuklar n Isıtmalı Direksiyon n Deri Döşeme (Bej veya Siyah) 

TEKNO PAKET n Şeritte Kalma Yardımcısı n Adaptif Hız Kontrol Sistemi n Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi n Kör Nokta Uyarı Sistemi

n Açılır Panoramik Cam Tavan n Bi – Xenon Ayarlanabilir Ön Farlar
KONFOR PAKET n Akıllı Bagaj Kapağı n Isıtmalı Ön Koltuklar n Isıtmalı Direksiyon n 10 Yönlü Elektrikli sürücü koltuğu 

TEKNO PAKET n Şeritte Kalma Yardımcısı n Adaptif Hız Kontrol Sistemi n Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi n Kör Nokta Uyarı Sistemi

OPSİYONLAR (Titanium için)

OPSİYONLAR (ST-LINE için)

n 8’’  Renkli Dokunmatik Ekran n SYNC 3 (Araç İçi Bilgi ve Eğlence Sistemi) n Kırmızı Dikiş Detaylı Parçalı Deri Döşeme n Otomatik Klima 
n Yağmur Sensörü n Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası n Karartılmış Arka Cam n Anahtarsız Çalıştırma n Hız Kontrol Sistemi 
n Otomatik Yanan Ön Farlar n Arka Park Sensörü n ST-Line Tasarım n Start-Stop n Soğutmalı Torpido Gözü

DONANIMLAR

KONFOR PAKET 
n Anahtarsız Giriş Sistemi n Elektrikli Katlanabilir Yan Aynalar n Geri Görüş Kamerası n Ön Park Sensörü n Isıtmalı Direksiyon 

n Isıtmalı Ön Cam n Isıtmalı Ön Koltuklar n *SunRooof*

OPSİYONLAR

Bas›m hatalar›ndan ve Ford Şirketi taraf›ndan modellerde yap›lacak değişikliklerden firmam›z sorumlu değildir. Güncel bilgi al›n›z.42

ECOSPORT

MODEL  MAKSİMUM GÜÇ MAKSİMUM TORK HIZLANMA YAKIT TÜKETİMİ
  (PS/DD) (NM/DD) (0-100Km/s) Lt/100Km ort.

ECOSPORT ST-LINE 1.5 100 PS Dizel  100 215 14 4,1 
ECOSPORT ST-LINE 1.0 125 PS Benzin Otm. 125 170 11,6 5,8
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TOURNEO 
COURIER

TRANSIT 
COURIER TRANSIT

CONNECT

TOURNEO
CONNECT

MODEL SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ  MAKSİMUM TORK  YAKIT TÜKETİMİ  İSTİHAP 
 (CC) (PS/DD) (NM/DD) 0-100km/s) HADDİ (kg)

Trend Kombi 1498          75 PS 190 NM 4.1 lt 575
Delüx Kombi     1498         75 PS  190 NM 4.1 lt 575
Titanium Kombi 1498         95 PS  215 NM 4.0 lt 575
Titanium Plus Kombi 1498         95 PS  215 NM 4.0 lt 575

TREND - PANELVAN n ESP (Elektronik Stabilite Programı) n ABS n HLA (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) n EBA (Acil Durum Fren Desteği) 
n EBD (Elektronik Fren Gücü Dağıtım Sistemi) n TSC (Römork Savrulma Kontrol Sistemi) n Sürücü hava yastığı n Merkezi kilit n ‹mmobilizer 
n Hidrolik direksiyon-Elektromekanik (EPAS), n Baş üstü saklama alanı n Elektrikli-ısıtmalı yan aynalar n Gecikmeli sönen farlar n Gündüz yanan farlar 
n Yol bilgisayarı nUSB&Bluetooth sistemli radyo n Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon

DONANIMLAR

DELÜX PANELVAN (TREND’e ilave olarak)
n Sis farları n Kol dayama n Bel desteği n Üç kollu deri kaplı direksiyon

TREND - KOMBİ  n ABS n ESP(Elektronik Stabilite Programı) n HLA( Yokuş Kalkış Desteği) n EBA (Acil Durum Fren Desteği) n EBD(Elektronik Fren 
Gücü Dağıtım Sitemi) n TSC (Römork Savrulma Kontrol Sistemi) n Sürücü hava yastığı n Ön yolcu hava yastığı n Merkezi kilit n İmmobilizer n Hidrolik direksiyon-
Elektromekanik (EPAS) n Torpido gözü aydınlatma n Elektrikli-ısıtmalı yan aynalar n Gecikmeli sönen farlar n Gündüz yanan farlar n Yol bilgisayarı 
n USB&Bluetooth sistemli radyo n Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon n Far yükseklik ayarı n Ford Kolay Yakıt Sistemi n Manuel klima n 15” tam boy kapak jantlar

DONANIMLAR

KOMBİ – DELÜX (TREND’e ilave olarak)  n Gövde renkli elektrikli–ısıtmalı aynalar n Gövde renkli tampon n Krom çerçeveli ön ızgara 
n Sis farları n Direksiyondan kumandalı müzik sistemi n Deri direksiyon ve vites topuzu n Baş üstü saklama alanı n 15’’ alüminyum alaşımlı jant

KOMBİ – TİTANİUM (DELÜX’e ilave olarak)  n 16” alüminyum alaşımlı jantlar n Tavan rayları n Karartılmış arka camlar n Otomatik 
yanan farlar n Yağmur sensörü n Bel desteği n Kol dayama n Dijital klima n Ford SYNC n Hız Kontrol Sistemi n Ön koltuk arkalarında sehpalar n Acil yol yardımı

KOMBİ – TİTANİUM PLUS (TİTANİUM’a ilave olarak)  n Isıtmalı sürücü ve ön yolcu koltuğu n Sürücü ve ön yolcu yan hava 
yastıkları n Ayarlanabilir hız sınırlandırıcı n Otomatik start/stop n Isıtmalı ön cam n Arka park sensörü n Alarm n Lastik Basınç İzleme Sistemi

TİTANİUM PAKET (DELUX’e ilave olarak) n Gövde rengi arka tampon n Krom detaylı ön ızgara n Gövde rengi yan koruma çıtaları 
n Gövde rengi otomatik katlanan yan aynalar n Isıtmalı ön cam n Isıtmalı silecek suyu n Yağmur sensörlü cam silecekleri n Otomatik yanan ön farlar n Adaptif 
sis farları n Tavan rayları n Koltuk arkasında sehpalar n Tavanın arka bölümünde saklama alanı n Sürücü güneş gözlüğü saklama bölmesi n Tek dokunuşla açılıp 
kapanan ön cam (sürücü & yolcu) n Çift bölgeli dijital klima n Torpido aydınlatması

X PAKET (TİTANİUM’a ilave olarak) n SYNC2 6” dokunmatik ekran n Navigasyon n 17” alaşım jantlar n Şerit Takip Sistemi 
n Şeritte Kalma Yardımcısı n Kör Nokta Uyarı Sistemi n Otomatik uzun far n Sürücü Dikkat Takip Sistemi

DELUX PAKET  n Çift tarafta arka kayar kapılar n Yukarı açılan bagaj kapısı n Karartılmış arka cam n 16” alüminyum alaşımlı jantlar 
n Gövde rengi kapı tutamakları n Gövde rengi ön tampon n Siyah yan koruma çıtaları n Isıtmalı yan aynalar n Halojen farlar n Gündüz yanan farlar 
n Far yükseklik ayarı n Sis farları n 4 yöne ayarlanabilir sürücü koltuğu n 2 yöne ayarlanabilir ön yolcu koltuğu n Sürücü koltuğunda bel desteği n 60/40 katlanabilen 
arka koltuklar n Kol dayama ünitesi n Yük bölümünde 4 adet bağlama noktası n Yük bölümünde çıkarılabilir bagaj bölmesi n Kilitlenebilir torpido gözü n 2 Adet 
bardak tutacağı n Uçak tipi saklama alanı n Elektrikli açılan arka camlar n Tek dokunuşla açılan ön cam (sürücü) n Manuel klima n Yol bilgisayarı n Ayarlanabilir hız 
sınırlandırma özellikli hız kontrol sistemi n CD & USB & Bluetooth & Radyo n SYNC n 4 kollu deri direksiyon simidi n Direksiyon üzerinde müzik sistemi kontrolleri 
n Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon simidi

DONANIMLAR

TREND  n Sağ arka kayar kapı n Yanlara açılan çift kanatlı arka kapı n Elektrik ayarlı & ısıtmalı yan aynalarn Yan koruma çıtaları n Halojen farlar n 16” Çelik jant 
n 4 yönlü ayarlanabilir sürücü koltuğu n 4 yönlü ayarlanabilir ön yolcu koltuğu n 2 bardak tutacağı n Yük bağlama noktaları (6 adet) n Yük alanı aydınlatma
n Far yükseklik ayarı n Yol bilgisayarı n USB & bluetooth & radyo n Direksiyon üzerinde müzik sistemi kontrolleri n Emniyet kemeri uyarısı (sürücü) n ABS + ESP
n Acil durum fren desteği n Yokuş kalkış desteği n Acil durum fren uyarısı n 4 tekerlekte disk frenler n Immobilizer

DONANIMLAR

MODEL SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ  MAKSİMUM TORK  YAKIT TÜKETİMİ  İSTİHAP 
 (CC) (PS/DD) (NM/DD) 0-100km/s) HADDİ (kg)

Trend Van 1498          75 PS 190 NM 4.1 lt 660
Delüx Van 1498         95 PS  215 NM 4.0 lt 660

TÜM MODELLER  Metalik rerk 

TİTANİUM PLUS Navigasyon ve geri görüş kamerası

PANELVAN  Manuel Klima

OPSİYONLAR

OPSİYONLAR - Manuel Klima

MODEL SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ MAKSİMUM TORK YAKIT TÜKETİMİ İSTİHAP HADDİ
 (CC) (PS/DD) (NM/DD) Lt/100Km ort.

Delüx Kombi 1499 100 PS 250 NM 4.9 lt 650 KG
Titanium Kombi  1499 120 PS  270 NM 4.9 lt 650 KG
Connect 1.5 TDCİ A/T  1499 120 PS  300 NM 5.1 lt 650 KG

MODEL ŞANZIMAN SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ İSTİHAP YAKIT TÜKETİMİ YAKIT TİPİ
 SEÇENEKLERİ (CC) (PS/DD) HADDİ Lt/100Km ort.

 1.6 L TDCi Dizel 75 PS (Standart Şasi) 5 ileri manuel 1499 75 825 4.8 lt DİZEL
1.6 L TDCi Dizel 95 PS (Uzun Şasi) 5 ileri manuel 1499 100  940 4.9 lt DİZEL
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TOURNEO
CUSTOM

TRANSIT
CUSTOM

RANGER

TREND (Panel Van) 
n 90 ve 180 derece açılabilen arka camsız kapılar n Elektrikli ısıtmalı sinyalli yan aynalar n Elektrikli ön camlar n Direksiyondan kumandalı USB çalar  
n 12 volt elektrik soketi n ABS + EBD (Elektronik fren gücü dağılımı) n ESP + TCS n HLA (Yokuş kalkış desteği) n ARM (Aktif devrilme kontrolü) 
n LAC (Yüke duyarlı kontrol) n Aktif savrulma kontrolü n Sürücü hava yastığı n Immobilizer n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Ön ve arka disk frenler

DONANIMLAR

TREND (Kombi ve 8+1 Min.)
n Elektrikli ısıtmalı sinyalli yan aynalar n Elektrikli ön camlar n Direksiyondan kumandalı USB çalar n 12 volt elektrik soketi n Sürücü koltuğu kol dayama 
n ABS + EBD (Elektronik fren gücü dağılımı) n ESP + TCS n HLA (Yokuş kalkış desteği) n ARM (Aktif devrilme kontrolü) LAC (Yüke duyarlı kontrol) 
n Aktif savrulma kontrolü n Sürücü Hava Yastığı n Immobilizer n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Ön ve arka disk frenler  
n Önden üflemeli manuel klima n Arka cam sileceği n Ön sis farı

TİTANİUM (8+1 Trend’e ilave olarak)
n 16” alüminyum alaşımlı çelik jantlar n Karartılmış arka camlar  n Deri direksiyon simidi n Elektrikli katlanabilinir yan aynalar 
n Ön ve arka park sensörü n Ön sis farları n Perde ve yan hava yastıkları n Arka cam sileceği n Statik köşe lambaları n Ford SYNC 3 / Dokunmatik ekran
n Önden ve arkadan üflemeli klima n Hız kontrol sistemi

TİTANİUM PLUS (8+1 Titanium’a ilave olarak)
n Isıtmalı ön cam n Otomatik yanan farlar n Yağmur sensörü n Geri görüş kamerası n Şerit takip sistemi

DELÜX (Trend’e ilave olarak) (Kombi)
n 16” alüminyum alaşımlı çelik jantlar n Karartılmış arka camlar n Hız kontrol sistemi n Deri direksiyon simidi n Ön ve arka park sensörü 
n Yolcu hava yastığı n Arka cam sileceği n Statik köşe lambaları n Ön sis farı n Ford SYNC

TREND (Panel Van) 
n Manuel klima n Yağmur sensörü n Otomatik yanan ön farlar n Hız kontrol sistemi n Deri kaplı direksiyon simidi ve vites topuzu n Isıtmalı ön cam 
n Tek dokunuşla açılıp kapanan, sıkışmayı engelleyen elektrikli sürücü camı n Elektrikli ön ve arka camlar n Ford SYNC I n Direksiyon üzerinde müzik 
sistemi kontrolü n USB ve AUX girişi n Bluetooth n 6 hoparlör n 4” renkli ekran n 4 yöne ayarlanabilen bel destekli sürücü koltuğu n Gövde rengi ön 
tampon n Krom ön ızgara, kapı ve bagaj kapağı kolu n Yan basamaklar n Krom spor barlar n Karartılmış arka camlar n Krom kaplama elektrikli, ısıtmalı 
yan aynalar n 16” alaşım jantlar n Ön sis farları n Arka sis farları n Bagaj alanında yük bağlama kancaları n ESP (Elektronik Stabilite Programı) 
n ABS n EBD (Elektronik fren gücü dağıtım sistemi) n Yokuş kalkış destek sistemi n Acil durum fren desteği n Acil fren lambası 
n Adaptif yük kontrolü n Devrilme kontrol sistemi n Römork savrulma kontrol sistemi n Lastik basıncı izleme sistemi 
n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Sürücü ve yolcu ön hava yastığı

DONANIMLAR

XLT 4X2 - 4X4 A/T
n 17” alaşım jantlar n Çift bölgeli dijital klima n Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası n Ford SYNC II n SD kart girişi 
n 8” renkli dokunmatik ekran n Geri görüş kamerası n Soğutuculu orta konsol n Arka park sensörü n Eğim iniş kontrol sistemi 
n Elektronik güç aktarım kumandası (ESOF) n Diferansiyel kilidi

WILDTRACK
n Parçalı deri koltuklar n Isıtmalı ön koltuklar n 8 yöne elektrikli ayarlanabilen bel destekli sürücü koltuğu n Ön park sensörü 
n 230 V güç dönüştürücü n Parlak siyah, ön ızgara, kapı ve bagaj kapağı kolu n Siyah spor barlar n Tavan rayları 
n Parlak siyah, elektrikli, ısıtmalı, entegre sinyalli, elektrikli katlanan yan aynalar n 18” alaşım jantlar

Model Sİlİndİr Hacmİ Maksİmum güç  Maksİmum tork  YAKIT TÜKETİMİ  İSTİHAP
 (CC) (PS/DD) (NM/DD) 0-100Km/s) HADDİ (kg)

Ranger 4X2  2198 160 / 3700 395 / 1500-2500 7,6 908
Ranger 4X2  Otm. 2198 160 / 3700 395 / 1500-2500 8,9 890
Ranger 4X4 2198 160 / 3700 395 / 1500-2500 8,1 1228
Ranger 4X4 Otm. 2198 160 / 3700 395 / 1500-2500 9,4 1055
Ranger 4X4 WILDTRAK Otm. 3198 200 / 3000 470 / 1500-2750 9,6 926

HAZİRAN-TEMMUZ 2018 l 47Bas›m hatalar›ndan ve Ford Şirketi taraf›ndan modellerde yap›lacak değişikliklerden firmam›z sorumlu değildir. Güncel bilgi al›n›z.46

MODEL SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ  MAKSİMUM TORK  İSTİHAP 
 (CC) (PS/DD) (NM/DD) HADDİ (kg)

Trend / Van 320S 1995 105 360 1244
Trend / Van 340S – 340L 1995 130 385 1369
Kombi 5+1 Trend 1995 130 385 1185
Kombi 5+1 Deluxe 1995 170 405 1194 
Tren / Van 340S Otm. Vites 1995 170 405 1317 
Kombi 320S- 320L Otm. Vites 1995 170 405 1133/1041
Titanium 8+1 Otm. Vites 1995 170 405 840
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TREND (Tüm modeller için) 
n ABS+EBD, ESP, HLA, TCS, ARM (Aktif Devrilme Kontrolü), HBA (Hidrolik Fren Desteği) n AYC (Aktif Savrulma Kontrolü) n TVC (Dinamik Tork Kontrolü) 
n Viraj Fren Kontrolü n Gündüz farları n Yol bigisayarı n LAC (Yüke Duyarlı Kontrol Sistemi) n Sürücü hava yastığı n Direksiyondan kumandalı USB 
bağlantılı bluetooth destekli radyo n Immobilizer n Elektrikli, ısıtmalı ve sinyalli yan aynalar n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Ön ve arka disk frenler 
n Elektrikli ön camlar n Vites değiştirme uyarısı n 12 V elektrik soketi n Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon n Sürücü koltuğu kol dayama 
n Gecikmeli sönen farlar

DONANIMLAR

* İstihap haddi değerleri 
üretim toleransları ve araçtaki donanım 
seçeneklerine göre değişebilir. 

DELÜX (Sadece minibüsler için)
n Ön sis farlar n Önden ve arkadan üflemeli klima n Deri direksiyon simidi n Hız Kontrol Sistemi 
n Eğimi ayarlanabilir koltuk sırtlıkları n Ford SYNC Sistemi n Deri vites kolu n Gümüş renkli radyatör ızgarası

n Klima (önden üflemeli) n Sensör (Ön-arka park sensörü, Sis farları) n Hız Kontrol Sistemi (Kamyonetler için)

OPSİYONLAR

MODEL SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ  MAKSİMUM TORK  İSTİHAP  KASA  YAKIT TÜKETİMİ 
 (CC) (PS/DD) (NM/DD) HADDİ (kg) EBADI (m3) Lt/100Km ort. 

330 S KAMYONET 1995 130 385 1125 2.10 X 2,77 8
350 M KAMYONET 1995 170 405 1182 2.10 X 3.14 8
350 L KAMYONET 1995 170 405 1112 2.10 X 3.60 8
350 ED ŞASE KAMYONET 1995 170 405 1345 2.20 X 4.15 8

MODEL SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ  MAKSİMUM TORK  KİŞİ  YAKIT TÜKETİMİ 
 (CC) (PS/DD) (NM/DD) SAYISI LT/100KM ORT. 

370 M 11+1 2200 155 385 11+1 8,5
410 L 14+1 2200 155 385 14+1 8,5
460 ED  16+1 / 17+1 2200 155 385 16+1 8,5 
440E 16+1   2200   155   385  16+1  8,5
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TRANSIT VAN TRANSIT MINIBÜS
. .
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MODEL SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ  MAKSİMUM TORK  İSTİHAP  KASA  YAKIT TÜKETİMİ 
 (CC) (PS/DD) (NM/DD) HADDİ (kg) EBADI (m3) Lt/100Km ort. 

350 M 1995 130 385 1260 9,5 7,8
350 MF O. Vites 1995 170 405 1257 10 7,4
350 L 1995 170 405 1214 11 7,8
350 LF O. Vites 1995 170 405 1274 11,5 7,4
350 L Y. Tavan 1995   170   405   1172   12,4     7,8 
350 E 1995 170 405 1052 15,1 7,9
350 ED 1995 170 405 910 15,1 8
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20 YILDIR ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR 

Büyük beğeni toplayan Escort modelinin yerine daha mo-
dern ve gelişmiş teknolojik özelliklere sahip bir model için 
kollarını sıvayan Ford, 1998 yılında otomobil tutkunlarını 
heyecanlandıran tasarımıyla Ford Focus’u Avrupa pazarına 
sundu. Markanın global yüzüne yeni bir heyecan getiren 
Ford Focus, Alex Trotman’ın tasarım imzasını taşıyordu.  
1999-2005 yılları arasında satışta kalan ilk nesil Ford Fo-
cus, başta “Yılın Otomobili” olmak üzere 60’tan fazla ödül 
kazandı. 3 kapı, 5 kapı ve sedan alternatifleriyle üretilen 
model, verimli motoru ve güçlü yol tutuşuyla satış rekor-
larına imza attı. Türk tasarımcı Murat Güler’in tasarımıyla 
yenilenen ikinci nesil Ford Focus ise 2005 yılında yollara 
çıktı. Model, Euro NCAP’ten beş yıldız alarak güvenliğini is-
patladı. Ford’un anahtarsız çalıştırma teknolojisi, adaptif ön 
ışıklandırma, Bluetooth bağlantılı hands free telefon sistemi 
gibi yenilikler Focus ailesine ikinci jenerasyonda giriş yaptı.

Yıllardır sınıfının zirvesinde 
2011-2018 yıllarında üretilen 
üçüncü nesil Ford Focus, ilk 
kez Kuzey Amerika Motor Fua-
rında tanıtıldı. 2012 yılı gelişti-
rilmiş Focus ST’nin, Ford’un yeni 
motor teknolojisi EcoBoost ile 
yenilendiği yıl olarak geride kaldı. 
2014 yılının Mart ayında Ford Fo-
cus, 1,5 milyonluk satış rakamıyla 
İngiltere’nin en çok tercih edilen 

modeli oldu. Bu süreçte Türkiye dâhil olmak üzere diğer Av-
rupa ülkelerinde de sınıfının en çok tercih edilenleri arasın-
da hep üst sıralarda yer aldı. 2014 Cenevre Otomobil Fuarı 
ise üçüncü neslin yani Focus MK3’ün tasarım formunun or-
taya çıktığı organizasyon oldu. Etkileyici sportif ön tasarımı 
büyük yankı getirdi. Ford Focus ilk jenerasyondan bugüne 
C segment binek otomobil liginin en önemli modellerinden 
biri olarak yerini koruyor. 

Yepyeni bir sayfa açılıyor 
Ve yıl 2018: Ford Focus’un 20 yıla uzanan büyük başa-
rı hikâyesinde yepyeni bir sayfa açıldı. 2018 Nisan ayında 
uzun zamandır merakla beklenen yeni Ford Focus,  düzen-
lenen özel bir etkinlik ile tanıtıldı. Yeni motor seçenekleri ve 
sil baştan oluşturulan tasarımı ile dikkat çeken Yeni Ford Fo-

cus, Türkiye yollarına bu 
yılsonu itibariyle çıkmış 
olacak. Dergimizin bir 
sonraki sayısında da 
tüm detaylarıyla yer 
alacak olan Yeni Ford 
Focus’un geçmişten 
bugüne uzanan gele-
neği, yepyeni bir ta-
sarım ve teknolojik 
donanımla bir üst 
boyuta taşınmış 
oldu. 

İLK ÇIKTIĞI ANDAN İTİBAREN SIRADIŞI TASARIMI, GÜVEN VEREN SÜRÜŞ ÖZELLİKLERİ 
VE SUNDUĞU KONFORLA MİLYONLARIN TERCİHİ OLAN FORD FOCUS, DÖRDÜNCÜ JENERASYONUYLA 

GELENEĞİ DEVAM ETTİRECEK. 
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