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Merhaba,
Günden güne zorlaşan ekonomi ve piyasa koşulları, sıcak uzun yaz günleri, bitmeyen tatiller, 
seyahatler derken zaman hızla akıp gidiyor.

Yılın son aylarına, yaz mevsiminin de sonlarına doğru yaklaşıyoruz.

Mevsimler artık eskisi gibi değil…
İnsanlık, her geçen gün hızla dünya üzerindeki kaynaklarını tüketiyor. Her yer daha da beton. 
İklimler değişti, daha da değişmeye devam edecek. Sıcaklıklar her geçen yıl daha da artıyor.
Yağış döngüleri değişiyor, buzullar eriyor, deniz seviyeleri yükseliyor.
Sel ve kuraklık daha da yoğun yaşanıyor. Bozulan ekosistemin insan sağlığına etkileri giderek 
artıyor.

Emisyonların azaltılması, plastik atıkların önlenmeye çalışılması gibi çabalar olsa da yeterli değil, 
iklim değişikliği kaçınılmaz görünüyor. Gelecek nesiller için hepimize çok fazla iş düşüyor…

64’üncü sayımızda yeni motor seçenekleri ile daha az yakıt tüketen ve teknolojik donanım 
özellikleri ile daha konforlu hale gelen Ford ticari araçlara yer verdik.

Bu sayıdaki konuklarımızdan MCC Dilek Yıldırım, son dönemlerde özellikle kurumsal iş hayatında 
sıkça duyduğumuz Koçluk kavramını; Ford Otosan CDO’su Hayriye Karadeniz ise Dijital Dönüşüm 
ile ilgili gelişmeleri anlatıyor.

Bu sayımızda ayrıca yeni nesil diyetlerden biri olan glutensiz diyetten dalış rotalarına kadar renkli 
sayfalarımızın da ilginizi çekeceğini umuyoruz.

Sonbaharın keyfini çıkaracağınız, sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler dileği ile…

Banu Keleş
Genel Yayın Yönetmeni
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reği ile de arkadan çekişli modeller için yeni 10 vitesli otomatik 
şanzımanı ticari araç müşterileriyle buluşturuyor. Havacılık ve 
uzay sanayisinin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarından ya-
rarlanılarak geliştirilen yeni Ford Transit Van’ın yük kapasitesi, 
tepeden tırnağa ağırlıktan tasarruf etmeyi amaçlayan programla 
66 kilograma kadar artırıldı. Ford’un Avrupa’da ağırlık tasarrufu 
sağlayan, dayanıklılıktan ve güvenlikten ödün vermeyen alümin-
yum kaputlu ilk ticari aracı olan Yeni Transit’te hafif, yüksek mu-
kavemetli kompozit bir ara bölme de sunuluyor.  

Yeni Transit: Müşteri odaklı tasarım, 
akıllı teknolojiler 
Yeni Ford Transit’in şık dış tasarımında daha yüksek, daha id-
dialı üç çubuklu ızgara ile yeniden tasarlanan alt ön tampon yer 
alıyor. Kabinin tamamen yenilenen yüksek malzeme kalitesine 
sahip yalın ve yatay çizgilere sahip olan iç tasarımıyla stil, ko-
lay kullanım ve sürücü konforu sağlanıyor. Basit, sesli komutlar 
veya sekiz inç dokunmatik ekranda parmak hareketleriyle kulla-
nılabilen Ford’un SYNC 3 bilgi ve eğlence sistemi gibi ileri tek-
nolojiler de sunuluyor. Transit’in binek araçlara benzeyen sürüş 
karakteri, park ve manevra esnasında daha fazla destek vererek 
sürücünün yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan Elektrik Des-
tekli Direksiyonu (EPAS) ve 180° Görüş Sağlayan Ön ve Arka 
Kamera Sistemi ile daha konforlu hale geliyor. Sürücü destek 
teknolojileri arasında Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı 
gibi özellikler de yer alıyor. 

Kapak Konusu
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TÜRKİYE’NİN TİCARİ ARAÇ 
LİDERİ FORD, SEKTÖRE YÖN 

VEREN MODELLERİ TRANSİT VE 
CUSTOM’I MÜŞTERİ İHTİYAÇLARI 

DOĞRULTUSUNDA İLERİ 
TEKNOLOJİK DONANIMLARLA 
BİRLİKTE YENİLEDİ. HAVACILIK 

VE UZAY SANAYİSİNİN 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ 

TASARIM ÇALIŞMALARINDAN 
YARARLANILARAK GELİŞTİRİLEN 

YENİ FORD TRANSİT, YÜK 
KAPASİTESİ ARTIRILIRKEN, 

SEGMENTTE BİR İLK OLARAK 
HİBRİT TEKNOLOJİSİYLE DAHA 

ÇEVRECİ VE VERİMLİ YAKIT 
TÜKETİYOR.

TRANSİT VE CUSTOM 
AİLESİNİ YENİLEDİ

Akıllı Ticaretin Lideri Transit
Yeni Ford Transit, optimize edilen 2.0 litre EcoBlue dizel motor ve segmentte bir 
ilk olarak hibrit teknolojisiyle yüksek yakıt verimliliği sunuyor. 2.0 litre EcoBlue 
dizel ürün serisiyle yakıt verimliliğini yüzde 7’ye varan oranda iyileştirerek işlet-
meler için üretkenliği artırırken, minibüs versiyonlarında EcoBlue 170PS güç ve 
405Nm tork sunan yeni motoru ile sürüş performansını yukarı taşıyor. Kasım 2019 
itibarı ile de daha güçlü EcoBlue Upgrade 185 PS versiyonu ve 2020 yılının ilk çey-
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Lider Teknolojiler Yeni Transit’te
Transit sürücüleri, ilk kez Seçilebilir Sürüş Modları arasından 
seçim yaparak sürüş performansını koşullara adapte edebilecek. 
Seçilebilir sürüş modları değişken yol şartlarına uyacak şekilde 
Normal, Eko ve Kaygan modlarından oluşuyor.
Stresi ve yorgunluğu azaltmaya, çarpışmaların etkisini önlemeye 
veya hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla Çapraz Trafik Uyarı 
Sistemi destekli Kör Nokta Uyarı Sistemi, uzun yolculukları daha 
az yorucu ve daha ekonomik hale getiren Adaptif Hız Kontro-
lü, önünüzdeki yolu sürekli olarak izleyen ve şeritten çıktığınız 
anda uyararak tekrar şeridinize güvenle yönlendiren Şeritte Kal-
ma ve Şerit Hizalama Yardımcısı, seyir halindeyken aniden önü-
neze çıkabilecek araç ve yayalara karşı otomatik olarak fren yapa-
rak önden çarpışmaların etkilerini azaltılmasına ve önlenmesine 
yardımcı olan Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleyici Akıllı 
Fren Sistemi gibi lider sürücü destek teknolojileri de Transit ile 
sunuluyor. Deluxe ve Trend donanım versiyonları ile sunulan 

Yeni Transit, Yan Park Sensörleri, park etmenizi kolaylaştıracak 
Aktif Park Asistanı, aracınızın ön ve arka kısmından gelen araç-
ları, bisikletleri ve yayaları geniş açıda görmenize ve dar park 
alanlarından stressiz çıkmanıza yardımcı olacak 180° Görüş 
Sağlayan Ön ve Arka Kamera Sistemi, geri viteste giderken di-
ğer yol kullanıcılarının varlığı konusunda sizi uyaracak Çapraz 
Trafik Uyarı Sistemi, aracın üst arka kısmına monte edilmiş, 
güneş battıktan sonra dahi uzun süre çalışma alanızı aydınlat-
manıza yardımcı olacak Arka LED Tepe Lambası ve fabrika çı-
kışlı Elektrikli Otomatik Kayar Kapı  gibi konfor özellikleri ile 
dikkat çekiyor.
Yeni Transit’in minibüs versiyonu Ecoblue 170PS motor se-
çeneğiyle, Van versiyonu ise Ecoblue 130PS ve 170PS motor 
seçeneklerinin yanı sıra yeni Ecoblue Hibrit 170PS* ve Ecob-
lue Upgrade 185PS* motor seçenekleri ile de satışa sunuluyor. 
Kamyonet versiyonu ise Ecoblue 170PS ve Ecoblue Upgrade 
185PS* versiyonları ile müşterileri bekliyor.

YENİLENEN TOURNEO CUSTOM VE TRANSİT CUSTOM 
DAHA FAZLA GÜÇ SUNUYOR

Yeni Ford Tourneo ve Transit Custom daha fazla güç ve hibrit 
teknolojisi ile daha düşük işletme maliyeti ve geliştirilmiş sü-
rüş konforu sunuyor. Tourneo Custom motor seçenekleri ara-
sına, dokuz yolcu ve yük taşırken daha uyumlu performans ve 
daha yüksek çekiş gücü için 415 Nm torka sahip yeni EcoBlue 
Upgrade 185 PS motor seçeneği eklenirken, 2.0 litre EcoBlue 
motor ile birlikte 170PS, 130 PS ve 105 PS güç seçenekleri 
sunulmaya devam edilecek.

Gelişmiş teknolojiler ile 
güvenlik sınıfında 
üst seviyeye taşınıyor
Yenilenen Transit Custom ve To-
urneo Custom sürücülerine ilk kez 
sunulan sürücü destek teknolojile-
ri arasında şerit değiştirirken veya 
geri viteste giderken diğer yol kul-
lanıcılarının varlığı konusunda sizi 
uyaran Çapraz Trafik Uyarı Siste-
mi ile sunulan Kör Nokta Uyarı 
Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sis-
temi ile tespit edilen hız limitine 
göre otomatik olarak seyir hızınızı 
ayarlayacak Akıllı Hız Sınırlayıcı 
özellikli Adaptif Hız Kontrol Sis-
temi, Elektrik Destekli Direksiyon 
(EPAS) ile desteklenen Şeritte Kal-

ma ve Şerit Hizalama Yardımcısı, aracın paralel park ve dikey 
park alanlarına girmesine yardımcı olan Aktif Park Asistanı 
bulunuyor.
Yaya Algılama özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı, yolda-
ki yayaları ve araçları tespit etmek için ön görüş kamerasını 
ve radarı kullanıyor ve sürücünün uyarılara tepki vermemesi 
halinde otomatik olarak fren uyguluyor. Sistem, şimdi gece-
leri far ışıklarının aydınlattığı yayaları da algılayabiliyor.
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YÜKSEK KONFOR VE STANDARTLARIN ÜSTÜNDE 
GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ:

FORD, MÜŞTERİLERİNİN İHTİYAÇ VE 
İSTEKLERİNE GÖRE YENİLEDİĞİ TOURNEO 

VE TRANSİT CONNECT İLE PRATİKLİĞİ, 
HAREKETLİLİĞİ, OPTİMUM KULLANIM 

MALİYETİNİ VE YAKIT TASARRUFUNU BİR 
ARADA SUNUYOR. YENİ FORD TOURNEO & 

TRANSİT CONNECT, MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINA 
GÖRE GELİŞTİRİLEN TEKNOLOJİK 

DONANIMLARI, YENİ 8 İLERİ OTOMATİK 
ŞANZIMANI VE GÜÇLÜ MOTOR SEÇENEKLERİ 

İLE STANDARTLARI YENİDEN BELİRLİYOR.

        FORD TOURNEO 
VE TRANSİT CONNECT 
YENİ

Türkiye ve Avrupa’nın ticari araç lideri Ford’un ticari araç ailesinin en yeni 
üyeleri Tourneo ve Transit Connect, yenilenen iç ve dış tasarımı, güçlü 
motoru, yeni 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği ve gelişmiş teknolojileri 
ile prestij sahibi C segment hafif ticari araç tutkunlarının karşısına çıkıyor.
Yeni Ford Tourneo & Transit Connect, yeni nesil EcoBlue motoru ile artık 
daha çevreci ve verimli bir hale geldi. Ayrıca, 8 ileri otomatik şanzımanı, 
start/stop sistemi, kablosuz şarj ünitesi, SYNC3 ve 6” dokunmatik ekra-
nı, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Aktif Park Asistanı, Şerit Takip 
Sistemi, Trafik Levhası Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Sınırlandırma Sistemi 
(ISA), Çarpışma Önleme Yardımcısı ve HID Bi-Xenon & Gündüz Yanan 
LED farları ve Transit Connect’te standart olarak sunulan geri görüş ka-
merası gibi bir çok etkileyici ve yeni özellikleriyle konfor, teknoloji ve 
performans limitlerini değiştiriyor. 

FORD’UN YOLCU TAŞIMACILIĞINDAKİ İDDİALI MODELİ TOURNEO CUSTOM VE YÜK TAŞIMACILIĞINA YÖNELİK MODELİ 
TRANSİT CUSTOM MODELLERİ YENİ EKLENEN 2.0 LİTRE 185 PS ECOBLUE UPGRADE VE ECOBLUE HİBRİT MOTOR 

SEÇENEKLERİYLE YAKIT VERİMLİLİĞİNİ İYİLEŞTİRİRKEN, BİNEK ARAÇLARDA SUNULAN GELİŞMİŞ SÜRÜCÜ DESTEK 
TEKNOLOJİLERİYLE SÜRÜŞ KONFORUNU ARTTIRIYOR. 

Segmentte ilk olan Hibrit versiyonun
Kasım 2019’da satışa sunulması planlanıyor
Segmentinde bir ilk olan EcoBlue Hibrit motor seçeneği, 
özellikle şehir trafiğindeki dur-kalk durumlarında ilave ya-
kıt verimliliği sağlıyor. Yenilikçi EcoBlue Hibrit motor seçe-
neğinin Kasım 2019 itibarıyla satışa sunulması planlanıyor. 
Tourneo Custom, önceki seride sunulan Ecoblue 130PS ve 
170PS motor seçeneklerinin yanı sıra şimdi Ecoblue Upg-
rade 185PS ve Ecoblue Hibrit 185PS motor seçenekleriyle 
de satışa sunulacak. Aracın van versiyonu Transit Custom, 
önceki seride sunulan Ecoblue 105PS ve 130PS motor se-
çeneklerinin yanı sıra şimdi yeni Ecoblue Hibrit 170PS 
seçeneğiyle de satışa sunulacak. Transit Custom Kombi ve 
Kombi Van ise Ecoblue 130PS ve 170PS seçenekleri ile müş-
terileri bekliyor. Tourneo Custom Titanium Plus, Titanium 
ve Trend; Transit Custom Van Trend ve Kombi/Kombi Van 
versiyonu da Deluxe ve Trend versiyonları ile sunuluyor.



Sınıfının lideri: 
Transit Connect
Yenilenen yüzü, ön tampon ve ızgarası ile dinamik bir görünü-
me kavuşan ve tasarımı ile sınıfında öne çıkan Yeni Ford Tran-
sit Connect, 1,5 litre 100PS ve çevre dostu Euro 6 emisyon 
seviyesine sahip dizel motoruyla müşterilerin beklediği gücü 
sağlıyor. Akıllı Cihaz İstasyonu ile akıllı telefonlar şarj edilir-
ken aynı zamanda navigasyon cihazı olarak da kullanılabiliyor. 
SYNC ile yenilikçi teknolojileri kullanıcılarına sunan Transit 
Connect, 3 yıl sınırsız kilometre garantisi ile segmentinde ilk ve 
tek olma özelliğini koruyor. 

8 ileri hızlı otomatik şanzıman seçeneği ve 
3 yıl sınırsız kilometre garantisi: Tourneo Connect
1.5L 100PS ve 120PS ve çevre dostu Euro 6 emisyon seviyesi-
ne sahip dizel motorlarla sunulan Yeni Ford Tourneo Connect, 
Akıllı Hız Sınırlandırıcı, 8 ileri hızlı otomatik şanzımanı ve anah-
tarsız giriş sistemi ile güvenlik ve konforu bir arada sağlıyor. 
Kablosuz şarj istasyonu özelliğine sahip Tourneo Connect, 6” 
dokunmatik ekran ve sesli komut sistemine sahip SYNC3 tek-
nolojisi ile yenilikçi teknolojileri kullanma imkânı tanıyor.  Aktif 
park sistemiyle park manevralarını kolayca gerçekleştiren Tour-
neo Connect, HID Bi-Xenon ön farları, LED gündüz farları, ön 
tampon ve ızgarası ile konfor sağlarken aynı zamanda dinamik 
bir tasarım da sunuyor.  Tourneo Connect, 3 yıl sınırsız kilomet-
re garantisi sağlıyor. Yeni Transit Connect, Trend paketiyle 1.5L 
Dizel 100PS motor ve manuel şanzıman seçeneğiyle sunulurken, 
sadece kısa şasi ile sunulan Yeni Tourneo Connect ise Deluxe 
ve Titanium paketleriyle Tourneo Connect severlerin ihtiyaçları-
nı karşılıyor. Deluxe paket; 1.5L Dizel 100PS motora sahipken, 
Titanium paketi ise 1.5L Dizel 120PS 8 ileri otomatik ve 6 ileri 
manuel şanzıman seçenekleriyle satışa sunuluyor.
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YENİ AYRINTILI GÖRÜNÜMÜ, KAPSAMLI ŞEKİLDE 
GÜNCELLENMİŞ İÇ KISMI VE ŞİMDİYE KADARKİ EN İLERİ 

TEKNOLOJİSİYLE YENİ TRANSİT CONNECT ÇOK DAHA 
GELİŞMİŞ DURUMDA. TRANSİT’E ÖZGÜ SAĞLAMLIK, 

DAYANIKLILIK VE İŞLEVSELLİK DAHİCE TASARLANMIŞ 
KESİNTİSİZ YÜK ALANI VE ESNEK ÖN YOLCU KOLTUĞU 

GİBİ ÖZELLİKLERDE KENDİNİ GÖSTERMEYE DEVAM 
EDİYOR. KISA VE UZUN AKS AÇIKLIĞINA SAHİP 

MODELLERDE YÜK HACMİ 3.6M³’E (VDA) ULAŞIRKEN YÜK 
KAPASİTESİ 520-890 KG. ARASINDA DEĞİŞİYOR. TÜRKİYE 

PAZARINA SUNULAN GÖVDE TİPİ VAN ŞEKLİNDE. 

İSTERSENİZ ÇOK AMAÇLI KOLTUK SİSTEMİ, İSTERSENİZ 
SİZİ İŞİNİZDEN SOSYALLEŞMEYE TAŞIYACAK BİR ARAÇ 
ARIYOR OLUN, YENİ TOURNEO CONNECT SÜRÜŞ 
DENEYİMİNİZİ TAM ANLAMIYLA BİR ÜST SEVİYEYE 
ÇIKARACAK. ARAÇ, DAHİCE TASARLANMIŞ ESNEK 
BİR KOLTUK SİSTEMİNE SAHİP. AYRICA, STANDART 
VE OPSİYON OLARAK SUNULAN BENZERSİZ VE 
HAYRAN KALACAĞINIZ PEK ÇOK TEKNOLOJİ İÇERİYOR. 
SOFİSTİKE AMA KULLANICI DOSTU SİSTEMLER, 
DİREKSİYONDAN ELİNİZİ ÇEKMEDEN HER DAİM 
BAĞLANTIDA KALMANIZA, HIZINIZI KONTROL EDEREK 
İZLEMENİZE VE HATTA ETRAFINIZDAKİ YAYALARI 
KORUMANIZA YARDIMCI OLUYOR. YENİLENEN DIŞ 
GÖVDE VE İÇ KABİN TASARIMI, ARTIRILAN VERİMLİLİK 
İLE YENİ TOURNEO CONNECT, YOLCULUKLARINIZI 
İDEAL HALE GETİRMEK İÇİN TASARLANDI.



Kompozit 
kabin duvarı

Ağırlık tasarrufu, yeni Ford Transit’in 
yük taşıma kapasitesini artırırken 

yakıt tüketimini azaltıyor! 

Alüminyum 
kaput

Ön tampon 
kirişi

Ultra yüksek dayanımlı 
çelik traversler 

80 kilogramlık ağırlık tasarrufu, Ford Transit’in yeni arkadan çekişli, uzun dingil mesafeli, orta tavan yüksekliğine sahip modeli için geçerlidir. 
48 kilogramlık ağırlık tasarrufu ise benzer önden çekişli modeller için geçerlidir. 

Alüminyum 
korumalık

Bükümlü 
çelik jant

Arka aks 

Yakıt tankı

To
plam Ağırlık Tasarrufu
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM, DAHA SIK DUYDUĞUMUZ VE DUYDUKÇA DAHA ÇOK ETKİLENDİĞİMİZ BİR KAVRAM. 
DAHA İYİ ÜRETMENİN, DAHA MUTLU ÇALIŞMANIN, YARINA HAZIR OLMANIN ANAHTARI GİBİ GÖRÜNÜYOR. 
PEKİ, TAM OLARAK NEYİ İFADE EDİYOR, SIRADAN İNSANA NELER VAAT EDİYOR? KONUNUN DETAYLARINI 
TÜRKİYE’NİN İLK KADIN CDO’SU HAYRİYE KARADENİZ’DEN DİNLEDİK. DÖNÜŞÜMÜN FORD OTOSAN’DA 
ŞİMDİDEN BİRÇOK OLUMLU ETKİYİ BERABERİNDE GETİRDİĞİNİ VURGULAYAN KARADENİZ, “‘FARKINDALIK 
VE ÖĞRENME DÖNEMİ’ BİTTİ, ARTIK ‘HIZLANMA DÖNEMİNDEYİZ’” DİYE KONUŞTU. 

FORD OTOSAN CDO’SU HAYRİYE KARADENİZ:

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE 
İKİNCİ EVREYE GEÇTİK  

Bilişim teknolojileri ve dijital dönüşümün neden önemli oldu-
ğunu, ne tür fırsatlar barındırdığını ve Ford Otosan’da bu yönde 
yaşanan değişimleri paylaşır mısınız? 
İçinden geçtiğimiz dönemde, hayatımızın her alanında baş-
döndüren bir dijitalleşme yaşanıyor. “Yeni dünya” olarak ni-
telendirilen bu dünya, öylesine hızlı ve hareketli ki sektörel 
dengeler altüst oluyor. Hızlı ve hareketli olan bu rekabet orta-
mında şirketlerin rakiplerinin gerisinde kalmamak, sektörle-
rinde lider olmak için teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye 
liderlik eden bir konumda olmaları gerekiyor. Dijitalleşme 
yeni bir “güçlenmiş müşteri” jenerasyonu yarattı. Müşteriler 
artık oturdukları yerden akıllı telefonlarıyla ürün ve servis-
leri tüm detaylarıyla çok rahatlıkla karşılaştırabiliyor. Yine 
telefonları veya bilgisayarları üzerinden dünyanın farklı böl-
gelerindeki farklı müşterilerin deneyimlerine ulaşabiliyor ve 
karşılaştırma yapabiliyor. 

Böyle bir dünyada şirketler, müşterilere sağladıkları dene-
yimler ve hizmetleri ile öne çıkıyor. Ürün satışından sonra, 
dijital bağlantılarla müşterilerle kurulan uzun süreli ilişkiler 
önem kazanıyor. Günümüzde şirket ve müşteriler arasında 
dijital bağlantılarla kurulan iletişimin en az yüz yüze kurulan 
iletişim kadar önemli olduğunu görüyoruz. Müşteriler artık 
bu ilişkinin sürdürülür olmasını istiyor. “Dijitalleşme” üre-
tim süreçlerinde verimliliği artırırken müşterilerin hayat ka-
litelerini yükseltiyor. Dijital teknolojilere adapte olmuş yeni 
ürünler, müşteriler için yeni ve daha önce tecrübe edilmemiş 
deneyim fırsatları yaratıyor. Günümüzde şirketler, “müşteri 
deneyimini nasıl iyileştirebilirim” noktasına geldiler. Şirket-
ler, günümüzde müşteri deneyiminde lider olmak istiyor. 
Dijitalleşmeye bağlı olarak yükselen pek çok trendin yanı 
sıra müşteri odaklı kültür yaratmak da öne çıkıyor. İş yapış 
süreçlerinde hâkim kıldığımız “müşteri odaklı kültürümüz” 
Ford Otosan olarak bizleri sektörde lider ve öncü konuma 
taşıyor.
Bu çalışmalara ve şirketimizde yaşanan bazı değişimlere 
örnek vermek gerekirse; müşteri, çalışan ve iş ortakları ve 
tüm paydaşlar nezdinde en değerli ve en çok tercih edilen 
şirket olmak vizyonuyla, bayilerimizin çalışma biçimini ve 
uçtan uca müşteri deneyimini dönüştürecek iDEAL platfor-
mundan üretime, giyilebilir teknolojiler, insanlarla yan yana 
çalışan robotlar ve sanal gerçeklik entegre eden çalışmalara, 
dijital dönüşümümüzü 17 proje ile yürütüyoruz. Bu kap-
samda yıl içinde yaptığımız 3,7 milyon TL yatırımın karşılı-
ğında 12,7 milyon TL kazançla birlikte bayilerde verimlilik 
artışı, müşteri memnuniyetine katkı ve faaliyetlerimizin ve 
ürettiğimiz araçların çevresel etkilerinin azaltılması gibi ko-
nularda iyileştirme sağladık. Ford Otosan olarak 26 inisiya-
tifle dijital dönüşüm yolculuğuna çıktık. Her alanda belirli 
inisiyatiflerimiz var.

Keleşlerlife
Söyleşi

Röportaj: ERDEM ÇAĞLAYAN / Fotoğraf: SERKAN ŞENTÜRK

‘DİJİTAL DÖNÜŞÜM’ 
KONUSUNUN BİR IT PROJESİ 
GİBİ DÜŞÜNÜLMEMESİ VE 
BU BAKIŞ AÇISIYLA ELE 
ALINMAMASI GEREKİYOR. 
‘DİJİTAL DÖNÜŞÜM’ STRATEJİ 
İLE ORTAK HAREKET EDEN, 
TÜM İŞ BİRİMLERİNİ İÇİNE 
ALIP BERABER YÜRÜYEN, 
DÜŞÜNME YAPISINA, KÜLTÜRE 
ETKİ EDEN UZUN SOLUKLU VE 
SÜREKLİ KENDİNİ GELİŞTİREN 
BİR YOL HARİTASI OLARAK 
GÖRÜLMELİ.
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Kendi kararlarını verebilen 
fabrika 
Çalışanlarımızın verimliliğini artırmak 
için Ford Otosan Connected Emplo-
yee Platform ile şirketteki uygulamaları, 
dolayısıyla çalışan deneyimini tek tuşla 
mobile getirmekle işe başladık. Benzer 
şekilde çalışan deneyimini iyileştirmek 
için Robotic Process Automation’ı ban-
kalardan sonra Türkiye’de ilk uygulayan 
biziz. Bu sayede sırf o süreç ile ürün ge-
liştirme alanındaki 49 mühendisimizin 
zamanını kurtardık. Parasal kazancı bir 
kenara koyun, en büyük kazanç mühen-
dislerimize sağladığı moral. Çok büyük 
teknoloji yatırımlarına, çok büyük deği-
şimler yapmanıza gerek yok. Önünüzde 
birçok fırsat var. Örneğin biz, insan kay-
naklarında “chatbot entegrasyonu” yap-
tık. Oradaki amacımız da İK’daki vakit 
kaybını azaltmaktı. 
Şimdi Connected Factory adında büyük 
bir projemiz var, Gölcük fabrikamızdaki 
700 bin sensörden veri alıyoruz. Yakla-
şık 1000’e yakın robot ve PLC’den veri 
aldığımız ve yıllık 50 terrabyte’ın üze-
rinde veri oluşturan bir yapı kurduk, bir 
IoT platformu. Bu aslında tüm fabrika-
yı izlenebilir, bağlı, akıllı hale getirmek 
ve fabrikanın bu yeni öğrenmelerle bir 
sürü kararı kendinin verebiliyor olması 
anlamına geliyor. Oradan buraya doğ-
ru giden bir yolculuk içindeyiz. Bunun 
sonucunu çok hızlı almamız mümkün 
değil. 60 futbol sahası büyüklüğünde bir 
fabrikadan bahsediyoruz. Üretim yapan 
bir tesiste böyle bir dönüşüm oldukça 
sancılı, öğretici ama gelecek için de çok 
büyük bir yatırım. Bu, fabrikanın dijital 
ikizi dediğimiz şey aslında. Fabrika diji-
tal ortamda takip edilebilir, ölçülebilir ve 
karar verebilir noktaya gelecek. Robotic 
Process Automation veya chatbot’tan bu 
dijital ikize kadar farklı boyutlarda çalış-
malarımız ve projemiz var. Her birinin 
yatırımı beklediğimiz çıktılara göre de-
ğişiyor.
 
Otomotiv sektörünün kendine has dina-
miklerini ve Ford’un “Geleceğin şehri” 
vizyonunu da işin içine katarak sormak 
gerekirse; bilişim teknolojileri ve dijital-
leşme alanında adımlar atılırken strateji-
yi nasıl belirliyorsunuz?  
Ford Otosan olarak, biz de “Türkiye’nin 
en değerli ve en çok tercih edilen sa-
nayi şirketi olmak” vizyonuyla mevcut 
işlerimizi geliştirirken yeni iş fırsatları 

yaratmak ve vizyonumuza ulaşmak için 
‘Dijital Dönüşüm’ün en önemli faktör 
olduğuna inanıyoruz. Bu hedefle, 2015 
yılında ‘Dijital Dönüşüm’e yatırım karar 
aldık. ‘Dijital Dönüşüm’ü şirketimizin 
ana stratejilerinden biri olarak belirledik 
ve kendimize 2015 sonundan 2020’ye 
kadar giden, 5 yıllık bir yol haritası belir-
leyip yola çıktık. Yol haritamızı ‘Farkın-
dalık ve Öğrenme Dönemi’, ‘Hızlanma 
Dönemi’ ve ‘Süreklilik Dönemi’ olarak 
aşamalandırdık. 2017 itibarıyla ‘Hızlan-
ma Dönemi’ne geçtik ve artık meyve top-
lamaya başladık. 

Yol haritamızda belirlediğimiz 5 ana ala-
nı ise şöyle özetleyebilirim: 
Müşteri ve bayiden tedarik zincirine, 
ürün geliştirmeden üretime ve tüm ça-
lışanımıza kadar uçtan uca, bağlı, ortak 
bir akıl tarafından yürütülen bir Ford 
Otosan hayal ettik ve bu alanlarda pro-
jeler çıkardık. Bu kapsamda tüm çalışan-
larımızın iş süreçlerini mobil platforma 
taşıyan FOCEP adında bir platform ya-
rattık. Bu uygulama ile çalışanlarımız izin 
süreçlerinden bordrolarına kadar tüm 
işlemlerini yapabiliyor; ayrıca o günkü 
yemek menüsünü görebiliyor veya yöne-
ticilerimiz satın alma onaylarını verebi-
liyor. Bu uygulama kısa zamanda elimiz 
ayağımız oldu diyebilirim.
Üretim geliştirmede ise tekdüze olan, 
standart işlerin hepsini sanal robotlara 
devrettik. Tedarik zincirinde kamyon 
üretimimizde sıfır stok sistemini devreye 

aldık. Artık tedarik planlaması bir sistem 
tarafından otomatik yapılıyor; örneğin 
bir TIR çıkıyor, planlanan tedarikçiler-
den planlanan parçaları alıp sevk ediyor.
Şu anda üretimdeki duruşlardan kalite 
problemlerine kadar birçok raporu ger-
çek zamanlı görebileceğimiz bir sistem 
üzerinde çalışıyoruz. 
Müşteri deneyimimizi sıfırdan planlıyor, 
bayilerimizin önümüzdeki ay ne satacak-
larını makine öğrenmesi algoritmalarıyla 
hesaplayıp, sipariş/gerçek satış arasında-
ki farkı minimuma indirmeye çalışıyo-
ruz. Yeni trendleri takip ediyor, çalışan-
larımızın şirketle iletişimlerini doğal dil 
işleme sistemleri ile ekransız, konuşarak 
yapmalarını sağlamak için çalışıyoruz.

Bayilerin entegrasyonuyla ilgili yürütülen 
çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? 
Bayilerimiz tarafındaki dijital dönüşüm 
örneklerimizden en önemlisi “Connected 
Customer”: Müşterilerimizin satın alma 
öncesi/esnası ve sonrasında yaşadığı top-
lam deneyimi iyileştirmek ve hayatlarını 
kolaylaştırmak için hem Global Ford ile 
hem de Türkiye’deki kendi bayi ağımız 
ile geniş kapsamlı bir dijitalleşme proje-
sini (Global -- Ford Pass, Lokal – Quan-
tum Projesi) de başlattık. 
Bunun dışında; satış ve satış sonrası tüm 
müşteri deneyimimizi dönüştürecek bir 
dijitalleşme çalışması başlattık. 2017 
yılında pilot projelerle kademeli olarak 
hayata geçirdiğimiz ve bayilerimiz için 
yaptığımız en büyük yatırım olan iDE-
AL projemiz üzerinden de dijitalleşme, 
çalışan gelişimi, müşteri memnuniyeti 
ve kurumsallaşma gibi konularda ba-
yilerimizin gelişimine destek oluyoruz. 
Bu proje kapsamında oluşturduğumuz 
mobil uygulama sayesinde bayilerimiz 
yüzde 26 oranında daha fazla filo tekli-
fi vermeye başladı. Veri analitiğiyle satış 
kampanyaları geri dönüş oranında ise 
yüzde 60’lık bir iyileşme sağladık. Satış 
sonrası süreçlerde yıllık 100 milyon TL 
ek ciro elde ettik.

Ford Otosan’daki kariyeriniz nasıl başla-
dı?  CDO olmak hangi mesleki yetkin-
likleri ve kişisel yetenekleri gerektiriyor? 
İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühen-
disliği Bölümü’nden 1994 yılında mezun 
oldum. Ford Otosan’la ilk teması kısa sü-
reli stajımı gerçekleştirirken yaşadım ve 
sonrası geldi… O günden bugüne bilgi 
teknolojileriyle ilgili olarak birçok farklı 

proje ve görevi üstlendikten sonra 2016 
yılında Türkiye’nin ilk kadın CDO’su 
unvanına sahip oldum. Öncelikle, CDO 
unvanının dijital dönüşüm yolculuğuna 
çıkan her kurum için önemli olduğunu 
düşünüyorum. Genelde şirketler “Diji-
tal Dönüşüm” dediklerinde “Bizim IT’ci 
çocuklar dönüştürsün bizi” düşüncesi 
ile hareket ediyorlar. Bu, dijital dönü-
şüm yolculuğunda yapılacak en önemli 
ve ilk yanlışlardan biri oluyor. ‘Dijital 
Dönüşüm’ bir IT projesi değildir. ‘Dijital 
Dönüşüm’ strateji ile ortak hareket eden, 
tüm iş birimlerini içine alıp beraber yü-
rüyen, düşünme yapısına, kültüre etki 
eden, uzun soluklu ve sürekli kendini 
geliştiren bir yol haritasıdır. CDO bütün 
bu yolculuğu yöneten bir lider gibidir. 
Biz Ford Otosan’da, benim liderliğimde 
dijitalleşmeyi yöneten bir takım, uygula-
yan bir takım ve iş birimlerinden oluşan 
bir yönetişim takımıyla bu yolculukta 
ilerliyoruz.

Ford Otosan’daki görevinizle ilişkili ola-
rak ülkemizde dijitalleşme kavramının 
doğru anlaşılması ve aktarılması adına 
yürüttüğünüz çalışmalar hakkında bilgi 
verir misiniz? 
Blockchain Türkiye Platformu’nun yö-

netim kurulunda görev yapıyorum. Ge-
nelde teknoloji şirketleri ve finans kuru-
luşlarının yer aldığı bu platformda reel 
sektörden temsil edilen tek şirketiz. Te-
mel hedefimiz Blockchain teknolojisinin 
sağlayacağı avantajları Ford Otosan’ın 
farklı süreçlerinde değerlendirebilmek. 
Müşterilerimize ne katkı sağlayabiliriz, 
hangi alanlarda kullanılabilir gibi sorula-
rın yanıtlarını arıyoruz. 
Blockchain son derece güvenli olduğu 
için internetteki güven problemini gide-
riyor. Blockchain yalnızca para hareketi 
sunan bir altyapı değil, her türlü bilgiyi de 
Blockchain’de saklayabilirsiniz. Örneğin 
bir aracın geçmişini buraya aktarabilir, 
araç satılacağı zamanda tek bir tuşla tüm 
verilerine ulaşabilirsiniz. Blockchain’in 
sanayiye uyarlanabilir birçok avantaj ba-
rındırdığını düşünüyor, bu konuda da 
öncülük yapmayı hedefliyoruz. 

İş konusundaki hassasiyetlerinizi ve ön-
celiklerinizi paylaşır mısınız? İş dışında 
keyif aldığınız, sizi mutlu eden uğraşla-
rınız neler?
İş konusunda herkesin birbirine saygı 
duyması gerektiğine inanıyorum. Saygı 
duymak yetmiyor. Birbirimizi sevmemiz 
gerekiyor. Egoyu iyi yönetmek gerekiyor. 

Ego söz konusu olduğu zaman, aradaki 
bağı kaybetme ihtimali var. Sorumlu-
luktan hiç kaçmamak, inisiyatif almak 
önemli. İnsanlar artık sadece aklıyla 
yöneten insanlarla çalışmak istemiyor, 
kalplerini de kazanmanız gerekiyor. Li-
derlikte uyum içinde olmak, birlikte bir 
şeyleri hedeflemek önemli.
Diğer sorunuza gelecek olursam; çalışma 
hayatına daha mezun olmadan başlamak 
aslında hayatımın büyük bölümünü kap-
sadı diyebilirim. Elbette tüm bunların 
üstünde özel hayatımda 21 yılı tamam-
ladığımız evlilik ve bu evliliğin hediyesi 
18 yaşında bir kızım ve 10 yaşında bir 
oğlum var. İyi bir eş ve hayata anlam ka-
tacak, iyi, faydalı, vicdanlı çocuklar ye-
tiştiren anne olmak hayattaki en önemli 
gayem. Böyle olunca da iş hayatı dışın-
daki vaktimi ailemle geçirmekten büyük 
zevk alıyorum. Hele onların yavaş yavaş 
birer yetişkine dönmelerine şahit olmak, 
her gün onlardaki bu değişimle birlikte 
kendinin de değişmesi çok güzel bir duy-
gu. Önceki ilgi alanlarımın yanına sürek-
li farklı şeyler ekleniyor, örneğin kızımla 
yepyeni şeyleri tatmak, ufak çaplı gur-
melik denemeleri, oğlumla onun oyun 
dünyasına dâhil olup meraklarına ortak 
olmak gibi.
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Söyleşi

KELEŞLER FORD, 
YENİLİĞE 
HER DAİM AÇIK 
En köklü bayilerimizden biri olan; 
benim ise neredeyse Ford Otosan’da 
görev yapmaya başladığım tarihten 
beri tanıdığım Keleşler Ford, değişimi 
kendi bünyesine sürekli entegre 
edebilen bir esnekliğe sahip.  Bugün 
ise dijital dönüşüme ilgi duyan 
ve katkı sağlayan bayilerimizin 
başında geliyor. Müşteri deneyimini 
iyileştirmek ve memnuniyeti sürekli 
kılmak adına yaptıkları çalışmalar, 
dijital dönüşüm yaklaşımına ne denli 
önem verdiklerini de ortaya koyuyor. 
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Gezi

HAYATINIZA DAHA FAZLA  
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BİNBİR ÇEŞİT DENİZ CANLISIYLA SUALTINDA SELAMLAŞIP, 
MAVİLİKLERİN TADINI ÇIKARMAK İÇİN ARTIK HAREKETE 
GEÇMENİN ZAMANI GELDİ. SADECE İKİ HAFTALIK 
BİR KURSLA TÜPLÜ DALIŞI ÖĞRENEBİLİRSİNİZ. 
MOTİVASYONUNUZU ARTIRMAK İÇİN TÜRKİYE’NİN 
BİRBİRİNDEN GÜZEL DALIŞ NOKTALARINI DERLEDİK. 
SUALTINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE… 

KESİNTİSİZ 12 AY SUALTI KEYFİ
SAMANDAĞ / HATAY

Türkiye’de 12 ay dalış yapılabileceği söylenen bölgeler var 
ama bunlar arasından en elverişli olanı büyük ihtimalle 

Hatay’ın Samandağ ilçesi. Aynı zamanda Türkiye’nin 
en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan bölge, dip 
yapısı ve su altı oluşumlarıyla Kızıldeniz’e benzetiliyor. 
Süveyş Kanalı’na yakın olması nedeniyle göçmen canlı 

türlerinin sıkça görüldüğü bölgede, Kızıldeniz’den 
Akdeniz’e gelen indo-pasifik kökenli 73, Atlantik kökenli 
22 tür lesepsiyen (Kızıldeniz’den Akdeniz’e geçen türler)  

ile karşılaşmak mümkün. Bölgede dalış yapanlar, aslan 
balıkları, kedi balıkları, uzun dikenli denizkestanesi, 
kardinal balıkları, balon balıkları ve nil barbunu gibi 

türleri de görebilme imkânına sahip oluyor “Vatoz tarlası” 
olarak adlandırılan Çevlik Akçay bölgesi ise kumunun 

yapısı ve suyunun sıcaklığı sebebiyle vatozların yaşadığı 
yer olarak dikkati çekiyor.

MAVİLİK KATIN

Yeni dünyaları keşfetmek için sivil uzay yolculuğu prog-
ramlarının gerçeğe dönüşmesini bekleyebilir ya da daha 
iyi bir alternatif olarak en yakınınızdaki mavi cennette 
içinizdeki kâşifi serbest bırakabilirsiniz. Eğer bu zamana 
kadar eğitim almadıysanız bir an önce bir dalış kursuyla 
görüşüp eğitime başlayabilirsiniz. Türkiye’nin birçok ilin-
de hatta Ankara’da bile güvenilir, sertifikalı dalış kursları 
var. Yaklaşık iki hafta süren eğitimlerin ardından üç tarafı 
denizle çevrili bu memleket yalnızca karasıyla değil deni-
ziyle de sizin olacak. Emin olun aralarında tercih yapmak 
bile çok zor ama bir yerden başlayalım dedik ve ilginizi 
çekecek dalış bölgelerini listeledik. 

KIZIL MERCANLAR BÜYÜLÜYOR 
DELİ MEHMET / AYVALIK

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi yerli ve yabancı dalış meraklılarının özellikle 
tercih ettiği bölgelerin başında geliyor. Bu bölgelerden en özeli ise Kız 

Adası civarında bulunan Deli Mehmet dalış noktası. Deli Mehmet’te 
70 metreye kadar inen iki ayrı dalış noktası yer alıyor.  Türkiye’nin 

en yoğun kırmızı mercan popülasyonuna ev sahipliği yapan bölgede 
çok sayıda farklı tür yaşıyor. Bu nedenle dalış esnasında unutulmaz 
görüntülere şahitlik etmek mümkün. Temiz, sıcak ve berrak suları 

seven kızıl mercanlar dünyada az yerde gözlemlenebiliyor. Bu nedenle 
yurtdışından gelen ziyaretçilerin sayısı da bir hayli fazla. Dalış bölgesine 

adını veren Deli Mehmet’in ilginç bir öyküsü var. Ancak bölgeye 
olan merakınızı artırmak için burada paylaşmıyoruz; bizzat ziyaret 

ettiğinizde yerel halk tüm sıcakkanlılığıyla anlatacaktır. 

İSTANBUL’UN YANI 
BAŞINDA DALIŞ KEYFİ 

SİVRİADA / İSTANBUL 
En azından bu yıl İstanbul dışına çıkmak için 
fırsatınız yoksa üzülmeyin; sizin için de bir 
alternatifimiz var. Marmara’nın kucağında, 
İstanbul’un hemen yanı başındaki Sivriada, 

dalış meraklılarının günübirlik tercih 
edebileceği bir nokta. Boğazın o meşhur 

akıntısı Sivriada’nın güneydoğu kısmındaki 
67 Taşı adıyla bilinen bölgeyi çok etkilemiyor. 

Bu da dalış için elverişli bir ortam sunuyor. 
Su altı yapısı, öncelikle iri kayalardan ve 

12 metrede başlayıp aşağıya doğru devam 
eden deniz tabanından oluşuyor. Biraz 

daha derinlere indikçe Marmara türleri ve 
amforalar karşımıza çıkıyor. Tabii Sivriada’nın 
pek de hoş anılmayan bir geçmişi olduğunu 
da dipnot olarak ekleyelim. Tarihte iki defa 

İstanbul’daki başıboş köpekler toplanıp 
bu adaya bırakılmış. En son 1910 yılında 

yaklaşık otuz bin başıboş köpek adada 
kaderlerine terk edilmiş. Anlatılanlara göre aç 
susuz kalan köpeklerin ulumaları uzun süre 

İstanbul’dan bile duyulmuş. 
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KAŞ’TAKİ UÇAN BALIK 
MERAKLILARINI BEKLİYOR 

KAŞ - UÇAK BATIĞI / ANTALYA
Kaş, Antalya’nın diğer ilçelerine göre ulaşımın daha 

zahmetli olduğu ama güzelliğiyle de bu zahmete değecek 
bir ilçe. Kaş’ın en popüler dalış noktası ise Flying Fish 

olarak adlandırılan Uçak Batığı. Yunanistan’ın Meis 
Adası ile Kaş arasında yer alan Flying Fish, resifin 

yamacında bulunuyor. Resifin tepesi 5 metreden başlıyor 
ve 57’nci metreye doğru İkinci Dünya Savaşı sırasında 

hala tam olarak bilinemeyen bir nedenden dolayı düşen 
üç pervaneli İtalyan savaş uçağı görülebiliyor. Batığın 
kuyruk kısmı 70 metreye kadar iniyor. Biraz zorlu bir 

noktada yer alan batığa dalmak, akıntının da fazla olması 
nedeniyle dikkat gerektiriyor. 

DEPREMİN İZLERİ 
BATIK ŞEHİRDE 

TAZELİĞİNİ KORUYOR
DEĞİRMENDERE / KOCAELİ 

Sivriada’dan sonra İstanbul’a yakınlığıyla tercih 
edilebilecek bir diğer dalış bölgesi Değirmendere. 

Hemen başında belirtmek gerekir ki, buradaki 
dalışlar merakın dışında hüznü de barındırıyor. 

17 Ağustos 1999 Depremi Gölcük’te yıkıma 
neden olurken, Değirmendere sahilinin yaklaşık 

400 metrelik alanı denize gömülmüştü. İşte 
zamanında insanların keyifle dolaştığı bu alan şimdi 

yalnızca dalgıçlar tarafından ziyaret edilebiliyor. 
Değirmendere’de denize çöken dev Çınar ağaçları, 
vapur iskelesi, amfi tiyatro, restoranlar su altında 

duruyor. Batık şehir tam anlamıyla depremin gerçek 
görüntülerini yansıtıyor. Yani bu dalış bölgesi 
hafızaları tazelemek için de bir fırsat sunuyor. 

SUALTINDA 
MAĞARA TURU  
AFKULE – FETHİYE / MUĞLA
Dik dağların yamacındaki Afkule’de iki 
mağara bulunuyor. Dalışlar, girişi derin olan 
mağaradan başlıyor. 7 metreye kadar yukarı 
yükselen bu mağaranın derinliklerindeki 
kovuklarda orfozları, eşkina sürülerini 
görebilirsiniz. Koyun içine doğru yüzerek ve 
büyük bir delikten geçerek ikinci mağaraya 
ulaşabilirsiniz. İçi ve çevresi kırmızı deniz 
gülleriyle kaplı bu mağaraya Türk Hamamı 
deniyor. Derinliği 6 metre olan bu mağaranın 
tepesindeki delikten içeriye süzülen ışığı 
seyretmek oldukça keyifli. 

SUALTINDA BİNBİR RENK  
AKVARYUM KOYU – FETHİYE / MUĞLA 

TÜPLÜ DALIŞ 
TEHLİKELİ Mİ? 

Akvaryum Koyu, amatör ve profesyonel dalışçılar için mükemmel 
bir bölge. Akvaryum Koyu’nda genellikle koyun 150 metre 
dışındaki sol alandan dalışa başlanıyor. Koyda bulunan kayalık 
bölge ve Akvaryum Resifi olarak adlandırılan duvar bölgesi 
koyun en dikkat çeken noktaları.  Akvaryum Koyu’nda ahtapot, 
turuncu sünger, kum balığı, lahoz, denizatı görebilirsiniz. Farklı 
bir deneyim yaşamak isteyen özellikle profesyonel dalgıçlar gece 
dalışını tercih ediyor. 

Tüplü dalış, diğer spor dallarında olduğu gibi 
kurallara uyduğunuz sürece son derece güvenli 
bir spordur. Bu alanda elde edilen istatistikler 
tüplü dalış sporunda yaralanmaların çok az 
olduğunu ortaya koyuyor. Yani kurallara 
uyduğunuz ve limitlerinizi zorlamadığınız 
sürece tüplü dalışın keyfini sonuna kadar 
yaşayabilirsiniz. Dalış eğitiminde sık sık tekrar 
edildi ama şu temel kuralları asla göz ardı 
etmemek gerekiyor:
s Dalışa başlamadan önce tüm ekipmanlarınızı 
titizlikle kontrol edin.
s Asla yalnız dalmayın
s Nefesinizi tutmayın
s Kulak eşitlemeyi unutmayın
s Gereksiz riske atılmayın
s Su altı işaret ve komutlarına uyun.
s Dokunduğunuz ve bastığınız noktalara 
dikkat edin.

DALIŞ EĞİTİMİNİZ YOKSA EĞİTİM 
ALACAĞINIZ OKULU SEÇERKEN 
TÜRKİYE SUALTI SPORLARI 
FEDERASYONU ONAYLI YETKİ BELGESİ 
OLAN MERKEZLER VE EĞİTMENLER 
OLMASINA DİKKAT ETMELİSİNİZ. 
TÜRKİYE’DE DONANIMLI DALIŞ 
KONUSUNDA HİZMET VEREN AKTİF 
250 CİVARINDA DALIŞ MERKEZİ 
BULUNUYOR. DALIŞ EĞLENCELİ 
OLDUĞU KADAR CİDDİ BİR SPOR DALI. 
BU NEDENLE EĞİTİMDEN 
EKİPMANA KADAR HER 
NOKTADA BİLİNÇLİ 
DAVRANMALISINIZ.
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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.

Ford sahibi olmanın ayrıcalığı

fotoğraflara yansıyor

ŞEREF COŞKUN / FORD TRANSİT

BAKİ ÖZDEMİR / FORD TOURNEO COURIER

ABDULLAH KARAKUŞ (ÖZEN DÜĞME ) / FORD TOURNEO COURIER ŞABAN AKŞAN / FORD TOURNEO COURIER

ALKAN BAYRAM / FORD FOCUS

BAKİ ÖZDEMİR / FORD TOURNEO COURIER

CENGİZ YEŞİLOĞLU / FORD TRANSİT CUSTOM

AHMET ERCÜMENT AKSAK / FORD FOCUS

ATIF CENK MERAL / FOCUS SWNECATİ EGE / FORD TOURNEO COURIER
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ÜST ÜSTE 8 YILDIR OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN İHRACAT BİRİNCİSİ, SON 4 YILDIR İSE TÜRKİYE’NİN 
İHRACAT ŞAMPİYONU OLMA BAŞARISINI GÖSTEREN FORD OTOSAN, AVRUPA OTOMOTİV 
TEDARİKÇİLERİ BİRLİĞİ CLEPA’NIN VERDİĞİ PRESTİJLİ CLEPA İNOVASYON ÖDÜLÜNE LAYIK BULUNDU. 

Son 8 yıldır üst üste otomotiv sektörünün, 4 yıldır da Türkiye’nin 
ihracat şampiyonu olan Ford Otosan, yakaladığı sürdürülebilir bü-
yüme ile Türkiye’de ve dünyada ses getirmeye devam ediyor. Ford 
Otosan son olarak Avrupa’nın otomotiv alanında en önemli kuruluş-
larından biri kabul edilen, 120 küresel tedarikçi ve 20 ulusal ticaret 
birliğini bir araya getiren Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği tara-
fından 2019 CLEPA İnovasyon Ödülü’ne layık bulundu. 
Ford ve otomotiv gösterge panelleri ve otomotiv elektroniği ürünleri 
tedarikçisi Takosan’ın işbirliğinde, 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu 
ödülünü kazanan Ford Trucks F-MAX çekicisi için geliştirilen gös-
terge paneli, “İşbirliği” başlığı ve İnovasyon kategorisinde ikincilik 
ödülünü aldı. 

HAYDAR YENİGÜN: 
“Doğru işbirlikleri ve 
inovasyon gücümüzle çıtamızı 
her geçen gün yükselteceğiz”
2018’deki zorlayıcı şartlara rağmen, önemli başarılara 
imza attıklarını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, şu değerlendirmede bulundu:
“Kurulduğumuz günden bu yana azimle ve kararlılıkla ülkemize, 
insanımıza değer katmak için çalışmalarımızı hız kesmeden 
sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl, iç pazardaki daralmayı ihracat 
pazarlarındaki güçlü ve istikrarlı büyüme ile dengeleyerek 
mükemmel sonuçlara ulaştık; tarihimizin en yüksek üretim ve 
ihracat adetlerini kaydettik, 5.7 milyar dolar gelir ile Türkiye’nin 
ihracat şampiyonu olduk. Türkiye’nin toplam ticari araç ihracatının 
ise %74’ünü tek başımıza gerçekleştirdik. Koç 
Holding ve Ford Motor Company’nin başarılı 
birlikteliği Ford Otosan’ı Avrupa’da ticari 
liderliğe, Türkiye’de ise sektörün öncülüğüne 
taşıdı. Hızla dönüşen, dijitalleşen dünyamızda 
endüstri 4.0, Ar-Ge ve inovasyon konularında 
dünya standartlarını belirler hale 
geldik. Başarılarımız yerli ve 
yabancı kuruluşların verdiği 
ödüller ve şampiyonluklarla da 
perçinleniyor. Hali hazırda ‘2019 
Uluslararası Yılın Kamyonu’ 
seçilen Ford Trucks F-MAX, 
şimdi de Takosan işbirliğinde 
geliştirdiğimiz gösterge 
paneli ile bize bir uluslararası 
ödül daha getirdi. Doğru 
işbirlikleriyle, inovasyon 
gücümüzle, yerli üretimimiz ve 
mühendisliğimizle çıtamızı her 
geçen gün daha da yükseltmeye 
devam edeceğiz.”

İhracat şampiyonu Ford Otosan 
5 kıtada ve 94 ülkede   
2018’de 5 kıtada 94 ülkeye araç ve parça ihracatı gerçek-
leştiren Ford Otosan, geçtiğimiz yıl ihracat adetlerini %11 
artırarak 328.892 adet ile rekor seviyeye ulaştı. Türkiye İh-
racatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 17’ncisi açıklanan 
“Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2018” araştırmasına göre de 
5,7 milyar ABD doları ihracatla Türkiye’nin ‘ihracat şampiyo-
nu’ olarak yeni bir rekora imza attı.
Ford Otosan, ayrıca uluslararası marka değerlendirme ku-
ruluşu Brand Finance tarafından açıklanan “Türkiye’nin En 
Değerli Markaları” listesinde de ilk 10’a giren tek otomotiv 
şirketi olmaya hak kazandı. Şirket, İstanbul Sanayi Odası’nın 
(İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli ve-
rilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 
araştırmasında ise 31 milyar TL’lik satış ile 2017’de olduğu 
gibi 2018 yılında da liderliğini sürdürdü.

FORD OTOSAN GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA, 
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM) TARAFINDAN 

TÜRKİYE’NİN “İHRACAT ŞAMPİYONU” OLARAK 
İLAN EDİLMİŞ, İSTANBUL SANAYİ ODASI’NIN (İSO) 

“TÜRKİYE’NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 
2018” ARAŞTIRMASININ SONUÇLARINA GÖRE DE 

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE “TÜRKİYE’NİN 
EN BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU” UNVANINI 

ALMAYA HAK KAZANMIŞTI.



FORD OTOSAN’DA 
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TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN 
ÖNCÜ ŞİRKETİ FORD OTOSAN, 
2018 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

RAPORU’NU YAYINLADI. RAPORDA 
TİCARİ VE FİNANSAL PERFORMANSI 

İLE TOPLUMSAL DEĞER YARATMA 
VİZYONUNU BİR BÜTÜN OLARAK ELE 
ALAN FORD OTOSAN, İNOVASYON VE 

DİJİTALLEŞME MERKEZLİ YAKLAŞIMININ 
YANI SIRA ÇEVREYE VE TOPLUMA 

DUYARLI ÇALIŞMALARINI, TOPLUMSAL 
CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN GİDERİLMESİ 
İÇİN YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARINI VE 
ÇALIŞANLARINA YAPTIĞI YATIRIMLARI 

KAMUOYUYLA PAYLAŞTI.

Ford Otosan, Global Reporting Initia-
tive (GRI) tarafından yayınlanan GRI 
Standartları’nın (GRI Standards) “temel” 
(core) ilkeleri doğrultusunda hazırladığı 
1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasın-
daki dönemi kapsayan 2018 yılı Sürdü-
rülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Şirket 
Sürdürülebilirlik alanında gösterdiği per-
formansla Borsa İstanbul Sürdürülebilir-
lik Endeksi’ndeki ve sorumlu yatırım ko-
nusunda uluslararası ölçekte kabul gören 
“FTSE4Good - Gelişmekte Olan Piyasalar 
Endeksi”ndeki yerini korudu.  

Çevreye duyarlı ve insana 
değer veren üretim yaklaşımı
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Ye-
nigün açıklamasında; üretimin güvencesi 
olan çalışanları, köklü Ar-Ge kültürü ve 
verimlilik sağlayan çevresel performansı 
ile Ford Otosan’ın müşterileri için değer 
yarattığını belirterek, “Bu nedenle sürdü-
rülebilirlik işimizin önemli bir parçası. 
Çevreye duyarlı ve insana değer veren 
üretim yaklaşımımızla büyümeyi sürdü-
rülebilir kılmak için çalışıyoruz. Dijital 
dönüşüm ve inovasyon odağında fabri-
kalarımızda Endüstri 4.0’a yönelik yatı-
rımlarımız devam ediyor. 2018 yılında 
fabrikalarımızda 51 adet robotu devreye 
alırken dijital dönüşümü hayata geçir-

meye yönelik 23 farklı proje yürütüyoruz. 2018’de tamamlanan kapasite artırımı ile 
kurulu üretim kapasitemiz 455 bine yükselirken yıllık toplam 374 bin adetlik üretimi-
mizi sıfır kaza ile gerçekleştirmenin gururunu yaşadık” diye konuştu. 

Enerji verimliliği projeleriyle sağlanan tasarruf miktarı yüzde 12 arttı
Araç başı enerji tüketiminde iki yıldır Ford Avrupa’nın en verimli üretim hattı konu-
munda bulunan Ford Otosan, yürüttüğü enerji verimliliği projeleriyle 2017’ye göre 
yüzde 12’lik artışla 79.869,5 GJ enerji tasarrufu sağladı ve 4.860,6 ton CO2 emisyo-
nunun önüne geçti. Süreç verimliliğinde sağlanan gelişme sayesinde toplam enerji tü-
ketimi önceki yıla göre yüzde 8,4 düşüşle 2 milyon GJ seviyesine çekildi. Yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelen Ford Otosan’ın rüzgar türbini ve güneş panellerinin kuru-
lumuyla 2017’de 89 GJ olan yenilenebilir enerji tüketimi 2018’de 2.368 GJ’a çıktı. Su 
yönetimi çalışmaları kapsamında Kocaeli ve İnönü fabrikalarında 290 bin m2 suyun 
üretim döngüsünde tekrar kullanılarak geri kazanılması sağlanıyor. Atık su tesisine 
giden suyun yaklaşık yüzde 75-80’ini geri kazandıracak şekilde tasarlanan sürecin ise 
2019 içinde devreye alınması planlanıyor. 

Atık plastikten kamyon fan davlumbazı üretildi
Atık yönetimini öncelikleri arasında gören Ford Otosan, geliş-
tirdiği döngüsel modellerle hem çevre performansını artırıyor 
hem de ekonomik tasarruf sağlıyor. 2021 yılına kadar depolama 
sahasına giden atık miktarının yüzde 7 azaltılması hedefi doğ-
rultusunda çalışmalar sürdürülürken 2018’de geri kazanılan 
tehlikeli ve tehlikesiz toplam atık miktarı 95.364 ton ile 2017 
seviyesinin üzerine çıktı. 2018’de çevresel sürdürülebilirliğe 
katkı sağlayan inovatif çalışmalardan biri de atık plastiğin top-
lanarak kamyon fan davlumbazının hammaddesi olan polipro-
pilen ile cam elyaf karışımında kullanılmasını amaçlayan proje 
oldu. Tüm modelleme ve test süreçlerinin başarıyla yönetilme-
sinin ardından hayata geçirilen proje ile parça fiyatlarında yüz-
de 25 düşüş ve senelik 95 bin TL’lik maddi tasarruf sağlandı. 
Önümüzdeki dönemde projenin daha yüksek hacimde üretilen 
transit araçlara da yayılması ile bu kanaldan da senelik 850 bin 
TL’lik tasarruf öngörülüyor.

Araç kullanırken bankacılık işlemlerini halletmek 
mümkün hale getirildi
Sesli komutlarla kontrol özelliği sayesinde elleri direksiyondan 
kaldırma ihtiyacını ortadan kaldırarak güvenli sürüşe destek 
sağlayan Ford SYNC teknolojisinin en yeni versiyonu SYNC 3, 
bu alanda dünya çapında bir ilke imza attı. SYNC3 Yapı Kredi 
uygulaması ile uyumlu hale getirilerek ilk kez araç içi multi-
medya sistemi üzerinden bankacılık uygulamasına erişim özel-
liği kazandırıldı. 

EasyRoute ile 24 saat sonrasına ilişkin 
trafik tahmini
Geleceğin akıllı şehirlerinde ulaşım çözümleri geliştirme hede-
fiyle devreye alınan ve tüm dünyada bir otomotiv şirketi tara-
fından hayata geçirilen ilk mobil navigasyon uygulaması olan 
EasyRoute mobil uygulaması ile kullanıcılar güncel ve geleceğe 
yönelik trafik tahmini ve navigasyon hizmetinden yararlanabili-
yor. Uygulamanın geçmiş trafik verisi, hava durumu, resmi ta-
tiller ve sosyal aktiviteler gibi trafiği etkileyecek farklı etkenleri 
değerlendiren algoritması sayesinde 24 saat ileriye yönelik tra-
fik tahmini alınabiliyor. Ford Otosan, sürücülerin hayatını ko-
laylaştırırken yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunan 
ağ bağlantılı araçlar alanındaki çalışmalarını yeni nesil çekicisi 
F-MAX ile ürüne dönüştürdü. Türkiye’nin bağlantılı ilk ağır ti-
cari olan F-MAX’te sunulan ConnecTruck uygulaması ile araç 
sahipleri ekranlarından araçlarıyla ilgili bilgileri takip edebiliyor. 
Aynı zamanda harita destekli hız kontrolü, uzaktan teşhis ve ya-
zılım güncellemesi gibi hizmetler de içeren ConnecTruck’ın filo 
yönetim sistemleri ile entegrasyonunun sağlanarak filo yönetim 
sistemleri kullanacak araç sahiplerine avantajlı ürünler geliştiril-
mesi planlanıyor. 

Sektörde bir ilk olan Paketleme Test Merkezi için 
yeni yatırımlar planlanıyor
2016’da otomotiv sektöründe bir ilk olarak devreye alınan ve 
sağlık, gıda, mobilya, sigortacılık gibi farklı sektörlere de hizmet 

veren Paketleme Test Merkezi’nde ürün ve ambalajların tüm 
lojistik süreçlerde maruz kaldığı titreşim, yük, sıcaklık, nem 
gibi ortam şartlarında test edilmesi sağlanıyor. Böylece ihtiyaç 
doğrultusunda paketleme dizaynı, iyileştirme, geliştirme öne-
rileri konusunda destek sunuluyor; hatalı paketleme kaynaklı 
sevkiyat problemlerinin önlenmesiyle enerji kullanımı, doğal 
kaynakların tüketimi, emisyon salınımı gibi konularda fayda 
sağlanıyor. 2019 yılında test portföyünü genişletmek için yeni 
ekipman yatırımları planlanan merkezin Türk Akreditasyon 
Kurumu’ndan akreditasyon alması çalışmalarının da 2019 içe-
risinde tamamlanması hedefleniyor. 

Etik yönetim sürecinde yeni bir yapılandırma 
hayata geçirildi
Etik değerlere saygılı bir iş ortamı oluşturmaya büyük önem ve-
ren Ford Otosan’ın Etik Politikası 2018 yılında Yönetim Kuru-
lu tarafından fiilen onaylanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 
Etik Kurulu, İç Denetim ve Etik Komitesi ile Etik Değerlendirme 
Heyeti oluşturuldu. Ayrıca yeni yapıda etik ihlal bildirimlerinin 
etkin şekilde ele alınması ve takibi için Etik Koordinatörlüğü 
pozisyonu oluşturuldu. Bu konuda şirket içinde farkındalık ya-
ratmak amacıyla “Etik Değerlerimizi Koruyor ve Geleceğe Taşı-
yoruz” başlıklı iletişim ile Etik Politikası hakkında video tanıtım 
filmi yayınlandı. 

71 meslek lisesine araç bağışı
Sürdürülebilirlik yönetimini güçlendirmek amacıyla başlatılan 
Ortak Kültür ve Yalın Dönüşüm süreçleri kapsamında sosyal so-
rumluluk projelerini tedarikçileri ve bayileriyle birlikte gerçek-
leştirmeye özen gösteren Ford Otosan’ın 2018 yılında bu kap-
samdaki önemli projelerinden biri meslek liselerine araç bağışı 
oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında 2006’da 
imzalanan “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü” 
kapsamında meslek liselerinin motor ve teknik bölümlerinin 
geliştirilmesi amacıyla 47 ildeki 71 farklı mesleki ve teknik Ana-
dolu lisesine yeni nesil teknolojilerle donatılmış Ford araçlar 
bayilerin desteğiyle bağışlandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU ARACILIĞIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSINI TÜM PAYDAŞLARIYLA PAYLAŞAN 
FORD OTOSAN’IN 2018 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NA HTTPS://WWW.FORDOTOSAN.COM.TR/E-BOOK/FORD_SRDT_2018/ 

ADRESİNDEN ULAŞILABİLİYOR.



F EKSPERTİZ
BAKMAKLA GÖRMEK ARASINDA

FARKI VAR
F EKSPERTİZ, KELEŞLER’İN UZMAN 
EKİBİ TARAFINDAN TİTİZLİKLE 
YAPILDIKTAN SONRA DETAYLI BİR 
RAPORLA ARAÇ SAHİPLERİNE 
SUNULUYOR. 

İkinci el araç satın alırken sonradan tatsız sürprizlerle 
karşılaşmamak için ekspertiz yaptırmak şart. Ayrıca yeni 
düzenlemelerle birlikte satış sürecinde ekspertiz yaptır-
mak zorunlu hale geliyor. Ekspertiz yaptırırken güvenilir 
ve ilgili yetki belgelerine sahip ekspertiz noktalarını tercih 
etmek gerekiyor. İşte bu güvenilir ekspertiz noktalarından 
biri de Keleşler Ford Plaza’da yer alıyor. Ford’un F Eks-
pertiz yetkili noktalarından biri olan Keleşler Ford’da; F 
Ekspertiz güvencesiyle yaptırdığınız ekspertizlerde aracını-
zın kaportasından mekanik aksamına kadar birçok noktası 
kontrol ediliyor. Ford F Ekspertiz’de sunulan hizmetler 
genel olarak şu şekilde sıralanıyor: 

Motor ve Motor Elektroniği Ekspertizi: Motor mekanik ve 
elektronik sistemlerinin arıza tespit cihazları ile benzinli ve 
dizel motor yönetim sistemlerinin kontrolleri gerçekleşti-
riliyor. 
Araç Elektronik Sistemleri Ekspertizi: Araçta bulunan 
elektronik sistemlerin mevcut durumunun teşhis cihazı 
ile incelenmesi. (ABS, ESP, TCS, elektronik klima, hava 
yastıkları, immobilizer, lastik basınç izleme gibi elektronik 
fonksiyonlar.)
Araç Gövde ve Şasi Hasar Durumu İncelemesi: Aracın ka-
porta ve şasisi üzerinde yapılan onarımları, parça değişim-
lerini ve boya işlemleri ile ilgili mevcut durumu tespit eder.
Araç Yürüyen Aksam Ekspertizi: Süspansiyon, tekerlek 
(lastik) ve direksiyon sisteminin kontrolleri gerçekleştirilir.
Araç İçi Ekspertizi: Araç içinde yapılan incelemeler ile ilgili 
olarak gösterge paneli, klima ve kalorifer, elektrikli cam, 
merkezi kilit, silecekler, aydınlatma gibi iç fonksiyonların 
kontrolleri gerçekleştirilir.

Fren Testi: Frenleme performansını etkileyen, fren sistemi ve 
sistem parçaların mevcut durumunun belirlenmesi için ya-
pılmaktadır. Araçta frenleme performansını özel bir platform 
üzerinde elektronik ölçüm sistemleri ile ölçümleme yapılarak, 
gerçek frenleme sırasında, fren sisteminin durumunun ortaya 
konması açısından büyük önem taşımaktadır. Etkin olmayan 
bir fren sisteminin birçok risk oluşturma ihtimali nedeniyle, 
sorunun belirlenmesi gereklidir. Bu test frenleme gücünü test 
ederek ne kadar güvenli bir şekilde frenleme yapıp, yapama-
yacağınızı belirlemektedir.
Yanal Kayma Testi: Satın almak üzere olduğunuz aracın 
aks(rot) ayarlarının doğru ve sağlıklı olup olmadığı tespit edi-
lir. Sağlıklı bir araç için bu yol kararlılığı demektir.
Süspansiyon Testi: Aracın amortisörlerine eşit olarak verilen 
titreşim ve hareketler sonucu, olası amortisör ve süspansiyon 
sistemindeki sorunları tespit ederek sizlere daha güvenli bir 
sürüş için yardımcı olmaktadır.

F EKSPERTİZ NEDİR?
Ford Bayileri tarafından yapılan detaylı 2.el araç ekspertiz sis-
teminin güvenilir adıdır.

NEDEN F EKSPERTİZ TERCİH EDİLMELİ?
Ekspertiz uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Araçların me-
kanik performansı, teknolojik durumu, kaporta hasar 
tespiti ve genel fizibilitesini en iyi tespit edecek 
yer ise işinde uzman yetkili servislerdir. Ford 
tarafından hayata geçirilen F Ekspertiz 
tüm Ford marka araçları titizlikle ince-
ler ve doğru ekspertizi son model tek-
nolojilerle raporlayarak sunar.

F EKSPERTİZ PAKETLERİ 
NELERDİR?
Bronz, Gümüş ve Altın olmak 
üzere üç paket mevcut. Araç 
sahiplerinin tercihine göre eks-
pertiz detaylı olarak yapılıp ra-
porlanır.

EKSPERTİZ PAKETLERİNİN 
İÇERİKLERİ VE ÜCRETİ 
NEDİR?

Bronz Paket İçeriği
s ARAÇ GÖVDE VE ŞASİ HASAR DU-
RUMU İNCELEMESİ
*Ücreti: 200TL

Gümüş Paket İçeriği
s ARAÇ GÖVDE VE ŞASİ HASAR 
DURUMU İNCELEMESİ
s ARAÇ YÜRÜYEN AKSAM EKSPERTİZİ
s MOTOR VE MOTOR ELEKTRONİĞİ EKSPERTİZİ
*Ücreti: 300TL

Altın Paket İçeriği
s ARAÇ GÖVDE VE ŞASİ HASAR DURUMU İNCELEMESİ
s ARAÇ YÜRÜYEN AKSAM EKSPERTİZİ
s MOTOR VE MOTOR ELEKTRONİĞİ EKSPERTİZİ
s ARAÇ ELEKTRONİK SİSTEMLERİ EKSPERTİZİ (OBD)
s ARAÇ İÇ EKSPERTİZ
s FREN TESTİ
s YANAL KAYMA TESTİ
s SÜSPANSİYON TESTİ *Ücreti: 360 TL

*Fiyatlar, Ağustos 2019 tarihi itibarıyla geçerlidir. Randevu oluşturmak ve 
güncel fiyat bilgisi sormak için 0212 417 3915 numaralı telefondan 
Servis Danışmanı Ömer Çiçek’e ulaşabilirsiniz.
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FORD F EKSPERTİZ 
HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK VE 
RANDEVU OLUŞTURMAK İÇİN KELEŞLER 
FORD’A ULAŞABİLİRSİNİZ. DİĞER F EKSPERTİZ 
NOKTALARI VE DETAYLI PAKET İÇERİKLERİ İSE 
F-EKSPERTİZ.COM WEB ADRESİNDE 
YER ALIYOR.  



YÖNETİCİ VE TAKIM KOÇU OLARAK, MÜŞTERİLERİM 
İÇİN BEKLENTİLERİMDEN BİRİ, KOÇ GİBİ YAŞAMAYA 
BAŞLAMALARIDIR. BU, BİR KOÇ GİBİ ANDA KALMAK, 
MERAKLA SORULAR SORMAK VE AKTİF OLARAK 
DİNLEMEK DEMEKTİR. YANİ KARŞINIZDAKİ İNSANI GÖRMEK 
VE DEĞER VERMEKTİR. İŞTE, EVDE, SOSYAL YAŞAMDA HER 
BİRİMİZİN DİNLENİLMEYE, ANLAŞILMAYA İHTİYACI VAR. 
PEKİ BİRBİRİMİZİ (ÇOCUĞUMUZ, EŞİMİZ, ARKADAŞIMIZ, 
EBEVEYNLERİMİZ, ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZ) NASIL 
DİNLİYORUZ? ANLAMAK NİYETİYLE DİNLERSEK, 
İLİŞKİLERİMİZ, HAYATIMIZ NASIL OLUR BİR DÜŞÜNÜN! 

DİLEK YILDIRIM
MASTER KOÇ (MCC) / dilekyildirim@ilgicoaching.com

KOÇLUK BİR YAŞAM TARZIDIR...
Bir meslek olmasının yanı sıra, koçluk bir iletişim şekli ve yaşam 
tarzıdır.  Koçluk beceri seti ve zihin yapısı, herhangi bir rolde ve 
başkalarının büyümeleri ve gelişmeleri konusunda destek vermek 
isteyen herkes tarafından kullanılabilir. Koçluk zihin yapısına 
ulaşmak için biraz daha merakta kalmaya ve tavsiyeye başlama-
dan biraz daha sabretmeye var mısınız? İnsanları, onları yargı-
lamadan dinleyerek ve onlara güçlü sorular sorarak yeni bakış 
açıları yaratmalarına ve kendi çözümlerini bulmaları için onlara 
alan açarak desteklemeye hazır mısınız? Birinin size koçluk zihin 
yapısı ve tarzı ile yaklaştığını düşünün. Oldukça iyi değil mi?
 
Koçluk yaşamın tüm alanlarını nasıl etkiler?
Hayatı düşünürseniz, değişmeyen tek şey değişimdir ve insanla-
rın değişimi yönlendirmede yardıma ihtiyacı vardır. Koçluk bu 

bir derinlik ve zenginlik düzeyinde gerçekle-
şecektir.

KOÇLUK VE HAYAT 
Bir yönetici koçu olarak, çalıştığım kişilerden 
aldığım en mutlu eden geribildirim, koçluk 
çalışmasının sadece profesyonel hedeflere yar-
dımcı olmadığı, ayrıca şimdi daha iyi bir eş, 
anne, baba, arkadaş vb. oldukları yönündedir. 
Bu, koçluğun neden bu kadar başarılı bir hale 
geldiğinin ve neden her zaman bizimle olaca-
ğının bir kanıtıdır. 
Koçluk, bir tarz olarak hayatın her yönüne 
sızmalıdır. Bu yaklaşımı, koçluk zihin yapısını 
hayatınızın tüm yönlerinde ne kadar çok kul-
lanmaya başlarsanız sizi mutlu edecek sürpriz-
lerle karşılaşma olasılığınız o kadar fazla olur. 

KEŞKE HERKES KOÇ OLSA!
Yönetici ve Takım Koçu olarak müşterilerimin geleceğini şe-
killendirmeleri için yaptığım çalışmalara son iki yıldır Eternal 
Coaching & Mentoring Academy Kurucu Ortağı ve Fakülte 
Direktörü rollerimi de ekledim. ICF (Uluslararası Koçluk Fe-
derasyonu) ve EMCC (Avrupa Yönderlik ve Koçluk Birliği) ta-
rafından akredite edilmiş Profesyonel Koçluk-Mentorluk Serti-
fikasyon programıyla ‘Keşke herkes koç olsa’ hayalimize ortak 
olacak meslektaşlarımızı yetiştiriyoruz.
İster profesyonel koç olarak bu işi yapın, ister bir lider, ebe-
veyn, arkadaş, evlat olarak hayatın her alanındaki rollerinizde 
koçluk zihin yapısıyla iletişim kurun , ‘Koçluğun’ tadını bir kez 
aldınız mı inanın vazgeçemeyeceksiniz. Kendiniz ve herkese aç-
tığınız alanların geniş olması dileklerimle...

nedenle bireylerin ve liderlerin özel ve pro-
fesyonel yaşamlarının çok önemli bir parçası 
haline geldi. Hayattaki her durumda, ya de-
ğişimden geçmeye hazırlanıyorsunuz veya şu 
anda bir değişim içindesiniz. Koçluk süreci, 
bu değişimin gerçekleştiğine dair dikkati ve 
farkındalığı arttırır. Geleceğinizi şekillendir-
mek için sizi destekler. Geleceği şekillendir-
mek ise değişimi yaratmaktır. 

KOÇLUK VE LİDERLİK 
Liderliğin gücü, ekibinizden fikirleri nasıl 
alacağınız ve potansiyellerini nasıl ortaya çı-
karacağınıza dayalıdır. Farkındalık yaratmak 
ve davranış değişikliğini desteklemek için 
koçluk bilgisini, yaklaşımlarını ve becerilerini 
kullanan liderler günümüzde artmıştır.
Liderler sık sık, “Peki koçluğa ne zaman baş-
layabilirim ve oturumu ne kadar sürmeli ?” diye soruyorlar. Be-
nim cevabım bunun belirlenmiş bir gündem maddesi olmadığı; 
ekiplerimizle her etkileşimde bir koç yaklaşımı göstermek oldu-
ğu yönünde. Bu, zihin yapımızda bir değişimdir. 

‘GÜÇLÜ SORULAR SOR!’ YAKLAŞIMI 
Bu yaklaşım (söyleme /sor) hayatınızın her alanında başarılı 
olabilecek bir yaklaşımdı. Direktifler yerine sorularla yaklaşır-
sanız tartışmalı bir konuyu nasıl yumuşatacağınızı düşünün! Bu 
yaklaşım, “Sana güveniyorum ve fikirlerine saygı duyuyorum” 
mesajı verir. “Her şeyi biliyorum ve hiçbir şey bilmediğin için 
sana hep ben söylemek zorundayım” demiyor.
Gündelik sorunlara her zaman en yakın olan siz liderler de-
ğilsiniz ve ekibinize güvenip saygı duyar, fikirlerini dinleyip, 
sorularınızla daha rafine hale getirirseniz oluşan farklı bakış açı-
ları, kararlarınızı vermenizde yardımcı kaynak olur. Ve bu sü-
reçte, ekibinizle yepyeni bir düzeyde bağlantı kurup, bağlılık ve 
güven inşa edersiniz. Potansiyeli en üst düzeyde kullanırsınız. 
“Bu bir güç kaybı olursa (!)”  ve/veya “zamanım yok” dediğinizi 
duyar gibiyim. Başlangıçta bilinçli olarak ayıracağınız zaman ve 
seçerek uygulayacağınız bu davranış, zamanla size zaman ka-
zandıracaktır...  Gücünüzü takıma bırakmaya alışmak, takı-
mın potansiyelini ortaya çıkarmak ve işi yeni yönlerde 
ilerletmenin anahtarıdır. İşbirliğine dayalı olarak alı-
nan herhangi bir karar, otomatik olarak daha güçlü 
katılımı doğurur. Ortak karar alma, her zaman 
fikirlerinizi veya kararınızı almak için bir lider 
olarak üzerinizde oluşan baskıyı azaltmayı sağ-
lar. Ayrıca ekibinizi karar vermesi için eğitir ve 
yetenek geliştirmek için bir strateji olabilir.
Gelecek sefer, bir direktif vererek iletişim kur-
maya başladığınızda kendinizi durdurup, bunun 
yerine daha iyi anlamak için açık uçlu soruları kul-
lanabilirsiniz. Ne dersiniz? 
Birlikte çalıştığınız ve sizi etkileyen liderlerden birini 
düşünün. Muhtemelen bu liderin güçlü yanlarından biri iyi 
dinlemesidir. Büyük liderler büyük dinleyicilerdir ve siz de 
gerçekten anda kalarak dinlediğinizde, sorularla yön verdiği-
nizde ekibinizle ilişkiniz iyileşecek ve konuşmalarınız yepyeni 
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BÜYÜK LİDERLER 
BÜYÜK DİNLEYİCİLERDİR 
VE SİZ DE GERÇEKTEN 
ANDA KALARAK 
DİNLEDİĞİNİZDE, 
SORULARLA YÖN 
VERDİĞİNİZDE 
EKİBİNİZLE İLİŞKİNİZ 
İYİLEŞECEK VE 
KONUŞMALARINIZ 
YEPYENİ BİR DERİNLİK 
VE ZENGİNLİK 
DÜZEYİNDE 
GERÇEKLEŞECEKTİR.

Dilek Yıldırım, koçluk alanında Türkiye’de liderlik yapan kişilerden biridir. Üst düzey yönetici ve takımlarla koçluk çalışmalarını 2004 yılından 
itibaren, kurucusu olduğu İlgi Coaching çatısı altında sürdürmektedir. Yedi bin saat üzerinde koçluk deneyimi vardır. Kurucu üye olarak içinde 
yer aldığı ICF (International Coach Federation) Türkiye’nin 2007 yılı başkanıdır. Mesleğin en üst kalitede ve etik standartlarda sürdürülmesini 
aktif olarak desteklemektedir. Koçluk ve Süpervizyon konusunda Bilgi Üniversitesi ve Altınbaş Üniversitesi bünyesinde dersler vermiştir.
Uluslararası arenada kabul edilen, ICF tarafından onaylı Master Koç, MCC ünvanına sahiptir. Tecrübeli ve akredite bir koç olarak Türkiye’deki 
diğer koçlara mentor koçluk yapmakta ve süpervizyon vermektedir. “Biri Beni Dinliyor- Yaşanmış Koçluk Hikâyeleri” adlı kitabı özgün bir yayın 
olarak Kasım 2012 ‘de Optimist Kitap tarafından yayınlanmış ve üçüncü baskıya ulaşmıştır. 2017 yılında kendi koçluk modelini oluşturmuş, 
ETERNAL Coaching & Mentoring Akademi kurucu ortağı olarak etik ve kaliteli koçlar yetiştirmek üzere uluslararası seviyede koçluk okulu 
kurmuştur. Dilek Yıldırım, Unilever, GSK ve FritoLay gibi önde gelen uluslararası firmalarda profesyonel yöneticilik yapmış ve iş hayatında 
önemli deneyimler elde etmiştir.  Bu deneyimi koçluk çalışmalarını güçlendirmektedir.

Dilek Yıldırım Hakkında



Adı pek bir popüler hale gelen gluten aslında birçok tahılda 
bulunan birleşik bir protein. Kıvam artırıcı olması nedeniyle 
özellikle paketlenmiş gıdalarda çokça kullanılıyor. Nor-
mal, sağlıklı bir insan, glutenli gıdaları tükettiğinde te-
melde bir tehlikeyle karşı karşıya değil. Hatta glutenli 
gıdaların bir kısmı vücut için son derece gerekli. İşte 
asıl dikkat edilmesi gereken ayrım burada ortaya çı-
kıyor. Bazı insanlar, gluten içeren tahıllara karşı son 
derece duyarlı. Gluten intoleransı denen bu durum; 
Gluten içeren gıdaların rahat sindirilememesi,  tüke-
tildiğinde vücudu rahatsız etmesi ve belli tepkiler ve-
rilmesi olarak ifade ediliyor. Karın ağrısı, şişkinlik ve 
depresyon en belirgin belirtileri arasında yer alıyor. 
Bir de vücudun gluten proteinine çok daha yüksek 
düzeyde tepki gösterdiği bir hastalık olan Çölyak teh-
likesi var. Çölyak, immun sistemin buğday, arpa, çav-
dar ve bazen yulafın da içinde bulunan gluten proteinine 
anormal bir tepki vererek ince bağırsaklarda hasara neden 
olan bir otoimmün hastalık. Çölyak olan kişilerde, kansızlık, 
halsizlik, sindirim sorunları, deri hassasiyeti, baş ağrısı ve 
depresyon görülebiliyor. 

Gluten hassasiyeti üzerine bir görüş 
Gluten hassasiyeti ve çölyak gibi hastalıkların artışında, bir-
kaç temel neden sıralanabilir. Daha çok üründe kullanılması, 
gluten içeren gıdalara olan talebin artması, beslenme alışkan-
lıklarının bozulma ve daha birçok neden sayılabilir. İşin bir de 
yakın tarihle ilgili olan kısmı var. 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında artan açlık ve yoksullukla 
mücadele etmek için daha fazla gıda üretilmesi gerekiyordu. 
Çoğaltılacak olan gıda, hem ucuz hem de kolay ulaşılabilir ol-
malıydı. Temel gıdalardan olan buğdayı arttırma çalışmaları, 
bitkinin genetiğinin değiştirilmesiyle sonuçlandı. “Eski insan-
lar gluten nedir biliyor muydu”, “Onların alerjisi yok muydu” 
diye soruyor olabilirsiniz. Buğdayın geçmişteki genetik yapısı 
insan bedenine ve sindirim sistemine daha uyumluydu. Gü-
nümüzdeki buğday, zor sindirildiği ve genetiği bozuk olduğu 
için sindirimi zor bir gıda olmaya başladı. İşte alerjilerin, in-
toleransların, çölyak hastalığının daha sık görülür hale gelme-
sinde bu genetik mühendisliğinin etkisi büyük olabilir. 

GLUTENSİZ 
BESLENME REHBERİ 
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SON DÖNEMDE ADINI O KADAR 
SIK DUYUYORUZ Kİ, KAYITSIZ 
KALAMADIK, ARAŞTIRMAMIZI 
YAPTIK. İŞTE BİLİNENLERİ VE 

BİLİNMEYENLERİYLE 
GLUTENSİZ BESLENME…
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Glutensiz diyet, özellikle ülkemiz için kilo vermenin yollarından biri 
olarak görülüyor. Çünkü kilo alımına sebep olan, kek, pasta, hamur 
işleri gibi gıdalar gluten içeriyor. Glutensiz diyette bunlar tüketilmediği 
için kilo vermek kolaylaşıyor. Ama diğer taraftan bazı çok değerli lif, 
mineral ve vitaminler alınamıyor. İşte bu nedenle dengeyi kurmalı, 
uzmanlar eşliğinde diyetinize karar vermelisiniz. 

Kilo verirken 
güçsüz kalmayın

Çölyak hastalığı ya da buğday alerjisi olmayan kişilerin 
gereksiz yere glutensiz diyet uygulaması, pahalı ve 

zor bir tercih. Pek sağlıklı da değil. Tahıl grubu besinleri 
içermeyen glutensiz diyetler lif, mineral ve vitamince 
zayıf kalıyor. Ayrıca tip 2 diyabet, kalp krizi ve obezite 

riskini artırabiliyor. Yani sağlıklı insanlarda 
gluten içeren gıdaların, özellikle de tam tahılların 

tüketilmesi sağlıklıdır, yeter ki işlenmiş/rafine 
gıda olmasın, tam tahıl olsun.

Glutensiz diyet 
her zaman sağlıklı değil 

Kişi kendi kendinin doktoru mudur? 
Hiçbir rahatsızlığı ya da hiçbir belirtiyi kendi kendinize 
halletmeye çalışmamalı ve uzmana başvurmalısınız. Ama 
bir taraftan da kendi vücudunuzu tanımalı; neyin iyi gelip, 
gelmediğini bilmelisiniz. Tükettiğiniz gıdalar size iyi gelmi-
yor, enerjinizi düşürüyor ve vücudunuzda çeşitli tepkimeler 
oluyorsa, yanlış yaptığınız bir şeyler var demektir. Bunun 
tespitini yaparken başvurmanız gereken ilk kişi, doktorunuz; 
ikinci kişi diyetisyeninizdir. Doktorunuz ve diyetisyeninizin 
uygun gördüğü şekilde beslenmenize ve hayatınıza şekil ver-
melisiniz. Ancak, gluten içeren gıdalar genelde kilo ve şişlik 
yapmaya meyillidir. Özellikle un kullanımının yüksek olduğu 
toplumlarda gluten hassasiyeti vb. durumlara daha sık rastla-
nır. Her zaman, önceliğiniz sağlıklı ve işlenmemiş/az işlenmiş 
unlar olursa, daha rahat edersiniz. 

Peki, hangi gıdalar glutensiz? 
Sebze, meyve, yumurta, et/tavuk/balık çeşitleri, süt ürünleri, 
doğal kuruyemiş çeşitleri, yağlar, pirinç çeşitleri, keçiboynu-
zu, mercimek, nohut, keten tohumu, chia, kinoa, karabuğday 
gluten içermez. Glutensiz beslenmeye karar verince, ekmek-
siz, tatlısız, poğaçasız yaşamak zorunda değilsiniz. Nohut, 
mercimek, kinoa, karabuğday, badem, ceviz, fındık, keçiboy-
nuzu, mısır unu gibi sağlıklı unları kullanabilirsiniz.



ÇEVRİMİÇİ OLMAK, KÜRESEL TOPLUMUN ÇOK BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ İÇİN YEMEK YA DA SU KADAR 
VAZGEÇİLMEZ BİR HALE GELDİ. ANCAK COĞRAFİ ENGELLER YA DA TEKNOLOJİK YETERSİZLİKLER 

NEDENİYLE AĞDAN KOPMAK OLAĞAN BİR DURUMDU. ŞİMDİ İSE DÜNYAYI SARMALAYAN BİR 
İNTERNET ÖRTÜSÜ KURMAYI HEDEFLEYEN STARLİNK PROJESİ VAR. PROJE TAMAMLANDIĞINDA 

İSTEMEDİĞİNİZ SÜRECE AĞDAN KOPMAYACAKSINIZ. 

DÜNYA ÜZERİNDEKİ 
İNTERNET ÖRTÜSÜ: 
STARLINK  

Son yıllarda adını en çok duyduğumuz isimlerden biri 
Elon Musk. Nedeni ise Musk’ın ilginç projeleri. Mars’a 
insan götürmekten şehir içi ulaşımı çözmeye kadar bir 
dizi projenin sahibi ve yürütücüsü olan Musk’ın bir diğer 
projesi ise Starlink. Elon Musk’ın CEO’su olduğu uzay 
teknolojileri firması SpaceX’in uydular aracılığıyla tüm 
dünyaya yüksek hızlı internet sağlama projesinin ismi 
olan Starlink, etap etap ilerliyor. Projenin belki de en bü-
yük adımı olan uzaya internet uyduları gönderme adımı 
geçtiğimiz aylarda atıldı. Peki, süreç nasıl işleyecek?  
 

40 kat hızlı internet 
Elon Musk, Starlink adını verdiği uydularla ilgili planını 
2015 yılında duyurdu.  Plana göre küçük boyutlardaki 12 
bin uydu dünyanın yörüngesine yerleştirilecek ve kurulacak 
ağ ile tüm dünyaya yüksek hızlı internet verilecekti. Aradan 
geçen dört yılın ve Elon Musk ile ilgili sayısız spekülasyo-
nun ardından birkaç kez olumsuz hava koşulları nedeniyle 
iptal olan fırlatma, sonunda gerçekleşti. Starlink’in ilk uy-
duları Falcon 9 uzay aracı ile 24 Mayıs tarihinde Türkiye sa-
atiyle 05.30’da uzaya fırlatıldı ve SpaceX Starlink uyduları 
nihayet yörüngeye yerleşti.
SpaceX’ten yapılan açıklamaya göre Starlink internet uydu-
ları, gezegen yüzeyinden 550 km yukarıda konumlanacak. 

Uydular gerekli sinyalleri şimdiden göndermeye başladı 
bile. Planlara göre, 2020 yılına kadar 12 bin Starlink inter-
net uydusu atmosfere taşınacak. Tahmini maliyeti 10 mil-
yar dolarlık bu proje kapsamında SpaceX, 2019 ve 2024 
yılları arasında iki aşamada uyduları uzaya gönderecek. 
Dünyanın 1150 ile 1325 km üzerinde dolaşacak olan bu 
uydular 1 Gbps bağlantı sunacak. Starlink, başarılı olursa 
küresel internet kullanıcılarının download ve upload hızla-
rının 40 kat artması hedefleniyor.

Keleşlerlife
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SpaceX’in Starlink uydularını gönderirken kullandığı Falcon 9 
roketi, en az projenin kendisi kadar büyük bir öneme sahip. 

Zira normal uzay çalışmalarında taşıyıcı roketler kargolarını 
bıraktıktan sonra ya dünya yörüngesinde parçalanıp uzay çöpü 

haline geliyor ya da dünyaya kontrollü bir şekilde düşürülüyordu. 
Falcon 9 roketi ise kargosunu bıraktıktan sonra yeniden 

kullanılabilir halde yeryüzüne geri dönüyor. Uyduların tek sefer 
yerine birçok kez kullanılması SpaceX’in en çok üzerinde durduğu 

konuların başında geliyor. Bu sayede uzay seyahati maliyetinin 
minimuma indirilmesi planlanıyor.

YENİDEN 
KULLANILABİLİR ROKET
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STARLINK UYDULARI, DÜNYADAN 1150 İLE 
1325 KİLOMETRE MESAFEDE YÖRÜNGEYE 
OTURACAK. UYDULAR SAYESİNDE 
DÜNYANIN 510 MİLYON KİLOMETREKARELİK 
YÜZÖLÇÜMÜNÜN TAMAMI İNTERNET 
KAPSAMA ALANINDA OLACAK. SPACEX YA 
DA ELON MUSK, STARLINK PROJESİ TAM 
OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADIKTAN SONRA 
KULLANICILARDAN NE KADAR ÜCRET 
ALACAKLARINI İSE HENÜZ AÇIKLAMADI.
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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 16” aluminyum alaşım jantlar n Ön sis farları n Gündüz yanan LED farlar n Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar n Elektrikli ön ve arka camlar n 4 Yönlü 
manuel sürücü koltuğu n Sürücü bel desteği n Deri kaplı, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon n Deri Kaplı Vites topuzu n Sürücü koltuğu bel destek ayarı 
n Arka park sensörü n Otomatik yanan farlar n Karartılmış arka cam n Ford SYNC1 Bluetooth & Sesli Kontrol Sistemi n Direksiyondan kumandalı radyo CD, 
MP3 çalar n 6 Hava Yastığı (Sürücü ve ön yolcu; ön, yan ve yan perde hava yastıkları) n ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) n İkincil çarpışma freni 
n Elektronik Denge Programı (ESP) n Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) n Yokuş Kalkış Desteği (HLA) n Kişiselleştirilebilir Sürüş Modları n Ayarlanabilir 
sınırlandırıcılı hız kontrol sistemi n  Ön, Arka Disk Frenler n  Mini boy yedek lastik

ST-Line(Titanium Donanıma Ek Olarak)
n 18” alüminyum alaşım jant n ST-Line ön, arka, yan etekler n ST-Line marşpiyel n Alüminyum pedallar n ST-Line kırmızı dikiş detayları 
n Spor süspansiyon n Ön park sensörleri n LED ön sis farları

8 İleri Otomatik Şanzıman ile
n Döner Vites Konsolu n Direksiyondan kumandalı otomatik vites n Elektrikli park freni n Otomatik tutunma fonksiyonu

TİTANİUM (Trend x Donanıma Ek Olarak)
n 17” aluminyum alaşım jantlar n Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli katlanabilir yan aynalar n Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi n 8” renkli dokunmatik ekran 
n Ford SYNC (Bluetooth & Sesli Kontrol Sistemi) n Kablosuz şarj ünitesi n Çift bölgeli dijital klima n Elektrikli park freni n Otomatik tutunma fonksiyonu 
n 180° geri görüş kamerası n Yağmur sensörü n Otomatik kararan iç dikiz aynası

FOCUS

DONANIMLAR

Trend-X,Titanium, ST-Line  n Metalik boya n Yakut kırmızı (özel renk)

Titanium  n Nord Co-Pilot 360 
Adaptif hız kontrol sistemi (EcoBlue Manuel motor-şanzıman) n Geliştirilmiş adaptif hız kontrol sistemi, Dur& Kalk(Stop&Go) özellikli (8 ileri otomatik şanzıman) 

n Çarpışma önleme yardımcısı (yaya ve bisikletli algılama özelliği ile) n Şerit takip sistemi, şeritte kalma ve şerit hizalama yardımcısı n Takip mesafesi uyarı 
sistemi n Acil durum manevra destek sistemi n Trafik levhası tanıma sistemi n Sürücü dikkat takip sistemi ve otomatik yanan uzun farlar

 Açılabilir panoramik cam tavan 
B&O Premium müzik sistemi (9 hoparlör, 1 subwoofer) 

Kış Paketi  n Isıtmalı ön cam n Direksiyon ve ön koltuklar

Stil Paketi  n Ford Dinamik LED Ön Far Sitemi n Yansıma önleyici uzun farlar ile LED arka farlar 

Akıllı bagaj kapağı (Station wagon modellerde)
ST-Line Modeli İçin  n Aktif park asistanı n Otomatik paralel, dikey park ve paralel park çıkış yardımı n Kapı kenar koruması

Konfor Paket  n Göz hizası gösterge paneli (Head-up Display / HUD)

OPSİYON PAKETLERİ

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

1.5 Ti-VCT Benzin  6 İleri Otomatik 123 150 12.4 5,8 - 6,0
1.5L Ti-VCT Benzin 6 İleri Manuel 123 150 11.2 6,5 - 6,6
1.5L EcoBlue Dizel 6 İleri Manuel 120 300 10 3,4
1.5L Ecoblue Dizel 8 İleri Otomatik 120 300 10.2 4,3 - 4,4
1.0L EcoBoost Benzin 8 İleri Otomatik 125 170 11.1 5,8



Keleşlerlife
Modeller

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
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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
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

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

OPSİYONLAR (Titanium 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

OPSİYONLAR

SUNROOF

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 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 SYNC Ekran n Otomatik start/stop n Isıtmalı ön cam n Ön park sensörü 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 SYNC3 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 n Panoramik cam tavan

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 749 KG
Titanium Kombi  1499 120 PS  270 NM 4.9 lt 724 KG
Connect 1.5 TDCİ A/T  1499 120 PS  300 NM 5.1 lt 726 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

Bas›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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XLT 
n Dijital 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 III n Direksiyon üzerinde müzik 
sistemi kontrolü n USB ve AUX girişi n Bluetooth n 6 hoparlör n 8” 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 Krom kaplama elektrikli, ısıtmalı yan aynalar 
n Ön sis farları n Arka sis farları 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 n Anahtarsız giriş n Perde hava yastıkları
n Sürücü diz hava yastığı n 16” alaşım jantlar (4x2) n 17” alaşım jantlar (4x4) n Eğim İniş Kontrol Sistemi (4x4) n Soğutuculu orta konsol

DONANIMLAR

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

Ranger 4X2  1995 170 420 7,0
Ranger 4X2  Otm. 1995 170 420 7,2
Ranger 4X4 1995 170 420 7,0
Ranger 4X4 Otm. 1995 170 420 7,5
Ranger 4X4 WILDTRAK Otm. 1995 213 500 7,8

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 Koyu gri, ön ızgara, kapı ve bagaj kapağı kolu n Siyah spor barlar n Tavan rayları 
n Koyu gri, elektrikli, ısıtmalı, entegre sinyalli, elektrikli katlanan yan aynalar n 18” alaşım jantlar n Bi Xenon farlar
n Led ön sis farları n Navigasyon n Geri görüş kamerası n Otomatik Acil Frenleme (AEB) n Akıllı Hız Sınırlandırıcı
n Otomatik Park Sistemi n Çarpışma Önleme Yardımcısı
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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. 

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

350 M

350 L

350 E

440 E

370 M

410 L

TRANSIT VAN TRANSIT MINIBÜS
. .

Bas›m hatalar›ndan ve Ford Şirketi taraf›ndan modellerde yap›lacak değişikliklerden firmam›z sorumlu değildir. Güncel bilgi al›n›z.48

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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TEKNO PAKET
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FORD T 
MODEL İLE 
BİR ASRIN 

ÖYKÜSÜ 

Henry Ford ve ekibi tarafından tasarlanan Ford Model T, 1 
Ekim 1908 tarihinde yollarla buluştu. 845 dolara satışa çı-
kan ilk model, 20 beygir gücünde, dört silindirli bir motor ile 
yaklaşık 70 km hıza ulaşabiliyordu. 1 galon(yaklaşık 3,7 litre) 
benzinle yaklaşık 23-35 km arası mesafe gidebiliyordu. 545 
kilogram ağırlığa sahipti.  Vanadyum çeliği kullanılması ve üç 
noktalı süspansiyonu sayesinde her türlü yolda kullanılmaya 
dayanıklı hale getirilmişti. İki ayrı fren sistemi vardı; ilki şan-
zıman üzerinde yer alırken, ikincisi ise acil durum freniydi. 

Hareketli bant sisteminin doğuşu
Pratik ve basit tasarımı, kolayca tamir edilebilmesi, seri üretim 
sayesinde kalitede standardizasyonun sağlanması gibi avantaj-
lar Ford T’yi tarihin tozlu sayfaları arasından çıkarıp, her daim 
hatırlanan güzel bir anı haline getirdi. 
1914 yılında hareketli bant sistemiyle oluşturduğu yeni fabri-
kasına taşınmasıyla Ford Motor Company o yıl dünyada üre-
tilen araba sayısından daha çok araba üretti. Bu yeni sistem 
sayesinde otomobili seri üretmeye başladı ve hayalini kurdu-

ğu “halkın arabası” idealine ulaştı. Önceden bir arabayı tek 
bir kişi birleştiriyordu ve montajını bitirmesi yaklaşık 1,5 gün 
sürmekteydi. Yeni sistem sayesinde artık montaj aşamasında 
herkesin sadece bir görevi bulunmaktaydı. Bant sisteminde 
ona sıra geldiğinde parçayı takıp diğer arabaya geçmekteydi.  
Böylelikle montaj süresi 1,5 günden 93 dakikaya kadar düşü-
rüldü. Üstelik bu anlayış yalnızca otomotiv sanayinde değil 
zamanla tüm üretim sektörlerinde yaygınlaştı. Ford Model 
T’nin üretim anlayışı tüm dünyada üretim maliyetlerini aşa-
ğı çekerken tüketicilerin talep ettikleri ürüne ulaşmaları daha 
kolay hale geldi.

HENRY FORD, 1900’LÜ YILLARIN BAŞINDA, SONRADAN TARİHE GEÇECEK MODELLERİ TÜKETİCİYLE BULUŞTURMAYA 
BAŞLADI. TAM O DÖNEMDE PAZAR İHTİYAÇLARI HENRY FORD’UN DEHASIYLA HARMANLANINCA FORD MODEL T DOĞDU. 
BUGÜN ÜRETİLEN HER OTOMOBİL HALA ONUN AÇTIĞI YOLDAN İLERLİYOR. 

Keleşlerlife
Geçmişin İzleri

İlk evrensel otomobil 
Henry Ford’un yalnızca üretimde değil, tüm iş akışlarında başlattığı yeni akım, 
Ford T’ye milyonları aşan satış rakamları getirdi. İlk gazete ilanlarında özgürlüğü 
vaat ediyordu; önce ailelerle başlayan bu özgürlük anlayışı, sonraları kadınlara 
direksiyon başında keyifli yolculukların kapısını açtı. Sonrasında ünü sınırları 
aştıkça ‘İlk Evrensel Otomobil’  sloganı görülmeye başladı ilanlarda. Yaklaşık 20 
yıl üretim bandında kalan Ford T, kendi kültürünü oluşturmuş, otomobilin lüksten 
öte herkesin ulaşabileceği bir zevk olduğunu kanıtlamıştı. Heny Ford ve dehasının 
simgesi haline gelen Ford Model T, yepyeni bir çağın kapılarını açtı. 
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