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Merhaba,
2020 yılı başlangıçtan itibaren geride bıraktığımız yıllara benzemeyeceğini gösterdi. Depremler, savaş, 
ekonomik kriz ve tüm dünyayı etkisi alan virüs…
Gündem ne kadar hızlı değişse de hepimizi etkiliyor. Hem duygusal hem de ekonomik etkileri giderek artıyor. 
Tüm olumsuzluklara rağmen hayat hızla akıp gidiyor. Bu ortamda mutlu olabilmek mümkün mü?
Bunun için önce bize göre mutluluk nedir bunu bulmak lazım. Hayatımıza hangi değerlerimiz yön veriyor? 
Değer deyince genelde akla ilk gelenler sevgi, eşitlik, dostluk, yardımlaşma, başarı…
Her bir değerimiz bizi motive eden bir güçtür. En son okuduğum bir makalede Dostoyevski mutluluğu söyle anlatıyor; 
“İnsanlar sorunlarının hesabını tutmaya pek heveslidirler fakat kendine neşe veren durumları es geçerler. Oysaki bu 
keyifli, neşeli anlar dikkate alınsaydı (ki alınmalıdır) her birisinin yeterince mutluluk verici olduğunu anlayacaklardı.”
Kısacası mutlu olmak elimizde, hayata nasıl baktığımız da; bu ölçüyü sadece biz belirleyebiliriz.

***
Günün koşullarına uyum sağlayarak biz de bakış açımızı değiştiriyoruz; müşteri memnuniyetinin yanı sıra çalışan 
memnuniyetine de aynı derecede önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl başladığımız Müşteri Deneyiminde  “Daha ileriye 
fark at” programı ile şirket içi gönüllü gruplarımız olan çalışan ve müşteri deneyimi elçilerimiz; takım olarak hareket 
etmeyi, birbirleriyle bilgi paylaşmayı, anlamlı işler yapmayı, iş yerindeki sosyal ilişkileri geliştirmeyi, kendi fikirlerini 
hayata geçirmeyi ve daha çok sorumluk alarak problem çözmeyi deneyimlediler. Bu kapsamda çalışanlarımız yılsonu 
hediye paylaşımı yerine çocukları sevindirerek anlamlı bir projeye imza attılar.

Bu sayının kapak konusu Yeni Ford Ranger; güçlü motoru, gelişmiş sürüş teknolojileriyle çok daha güçlü ve konforlu.
Söyleşi sayfalarımızda ailenin ikinci ve üçüncü kuşak temsilcilerinden Arslan ve Can Keleş,  Xentron markası ile 
otomotiv sektörüne yeni bir kapı aralıyor.
Bizden haberlerde Keleşler İstanbul Sigortanın başarı öyküsü anlatılırken gezi sayfalarımızda ise inşaat nedeni ile 
gelecekte verecekleri rahatsızlıktan dolayı komşuları olan mahalle sakinlerinden önceden özür dileyen, komşu 
kategorisi ile mahalle sakinlerini doğal üye yapan Vehbi Koç Vakfı kuruluşu, çağdaş sanat müzesi Arter yer alıyor. 
Kısaca yeni sayımızın içeriği oldukça dolu ve renkli.

Güzel havaların keyfini çıkaracağınız, sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. 

Banu Keleş
Genel Yayın Yönetmeni
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YENİ FORD RANGER; DAHA GÜÇLÜ 
VE DAHA VERİMLİ MOTORU İLE 

BÜNYESİNDE BARINDIRDIĞI 
YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERLE 

SINIFININ STANDARTLARINI YENİDEN 
BELİRLİYOR. AVRUPA’NIN EN ÇOK 

SATAN PİCK-UP MODELİ SCR DÂHİL EN 
GELİŞMİŞ MOTOR TEKNOLOJİLERİNİ 

BÜNYESİNDE BARINDIRAN 2.0 
LİTRE ECOBLUE DİZEL MOTOR 

SEÇENEĞİ YENİ 10 VİTESLİ OTOMATİK 
ŞANZIMANLA KOMBİNE EDİLDİĞİNDE 

YÜZDE 19’A VARAN YAKIT 
VERİMLİLİĞİ SUNUYOR.

Keleşlerlife

YENI FORD RANGER

BI-turbo yeni 2.0 EcoBlue motor: 
Alt ve üst tüm devirlerde maksimum güç
Ford Ranger’da kullanılan yeni 2.0 litre EcoBlue turbo dizel 
motor, performansla yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Bu 
motor giriş seviyesinde 170 PS güç ve 420 Nm tork üretiyor ve 
7,0 lt/100 km yakıt tüketimi ve 190 gr/km CO2 emisyon salım 
değerine ulaşıyor. Aynı motorun bi-turbo versiyonu 213 PS 
güç ve 500 Nm tork üretiyor. Bu versiyon 7,8 lt/100 km yakıt 
tüketimi ve 204 gr/km CO2 emisyon salım değerine ulaşıyor. 
Optimize edilen kompakt boyutlu turbo besleme sayesinde 
yeni motor yerini aldığı 2,2 litre hacimli TDCi motora kıyasla 
özellikle alt devirlerde daha yüksek hava iletimi gerçekleştiri-
yor ve böylece tüm devir aralıklarında daha canlı ve atak bir 
sürüş hissi sunuyor. Ürün gamının tepe noktasını oluşturan 
bi-turbo versiyonda her iki turbo besleme alt devirlerde yük-
sek tork üretimi için seri çalışıyor. Üst devirlerde küçük turbo 
devreden çıkarken büyük turbo yüksek güç üretimi için çalış-
maya devam ediyor.

Pick-up sınıfında ilk kez sunulan 
akıllı ve teknolojik özellikleri barındırıyor 
Yeni Ford Ranger olası çarpışmaları önleyen veya etkilerini 
azaltan yaya algılama özelliğine sahip ‘Çarpışma Önleme Yar-

dımcısı’ ve ‘Akıllı Hız Sistemleri (ISA)’ teknolojileriyle yollara 
çıkan sınıfının ilk modeli. Sistem, bir çarpışma riski algıladı-
ğında önce sürücüyü işitsel ve görsel olarak uyarıyor ve sürü-
cünün reaksiyon göstermemesi halinde fren pedalı ve diskle-
rin tepki verme süresini kısaltmak üzere hazırlık yapıyor ve 
sürücünün hala reaksiyon göstermemesi halinde sistem aracın 
hızını düşürmek için otomatik olarak fren yapıyor. 

Kapak Konusu
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‘Akıllı Hız Sistemleri (ISA)’ ise hız sınırlandırma ile trafik işareti 
tanımlama teknolojilerini bir arada kullanıyor ve Ranger’ın mak-
simum hızını değişen hız sınırlarına otomatik olarak uyarlıyor. 
Sürücü direksiyon kumandalarını kullanarak aracın maksimum 
hızını ayarlarken ön cama entegre kamera, trafik işaretlerini al-
gılıyor ve algılanan hız sınırının sürücünün ayarladığı hızdan 
düşük olması halinde ise aracın seyir hızını düşürüyor. Hız sı-
nırının artması halinde sistem sürücünün seyir hızını yeni hız 
sınırına kadar arttırmasına izin veriyor. 
Yeni Ford Ranger ilk kez Ford’un ‘Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma’ 
özelliğiyle donatılırken, ‘Gelişmiş Otomatik Park Sistemi’ sürü-
cü sadece gaz ve fren pedalını kontrol ederken direksiyon ma-
nevralarını otomatik olarak gerçekleştirerek aracı paralel park 
alanlarına park ediyor. Otonom Acil Frenleme (AEBS), Akıllı 
Hız Sistemleri (ISA), Çarpışma Önleme Yardımcısı, Şerit Takip 
Sistemi ve entegre navigasyonun yanı sıra daha kolay yükleme 
ve boşaltma yapma imkanı sunan Easylift arka bagaj kapağı gibi 
ileri teknolojik donanımlar sürücünün güvenlik, konfor ve ra-
hatlığına katkıda bulunuyor. 
Yeni Ford Ranger’da; XLT donanım versiyonunda 170 PS gü-
cünde 2.0 litre EcoBlue ve Wildtrak donanımda 213 PS gü-
cünde 2.0 litre EcoBlue olmak üzere farklı donanım ve motor 
kombinasyonu bulunuyor. Motor ve donanım seçeneğine bağlı 
olarak manuel şanzıman dışında otomatik şanzıman ve 4x2 veya 
4x4 çekiş sistemi alternatifleri tercih edilebiliyor. 
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YENİ 2.0 LİTRE ECOBLUE MOTORU 
İLE YÜZDE 19’A VARAN YAKIT 

VERİMLİLİĞİ SUNAN YENİ RANGER, 
213 PS GÜCÜNDE ÇİFT TURBOLU 

VERSİYONU VE YENİ 10 VİTESLİ 
OTOMATİK ŞANZIMANI İLE YİNE 

SINIFINA ‘İLK’LERİ GETİRİYOR. 
PİCK- UP SEGMENTİNİN YARATICISI 

FORD’UN EFSANEVİ FORD F150 
RAPTOR’DAN İLHAM ALARAK 
GELİŞTİRDİĞİ 213 PS GÜÇ VE 

500 NM TORK ÜRETEN YÜKSEK 
PERFORMANSLI YENİ PİCK-UP 
MODELİ RANGER RAPTOR İSE 

FORD PERFORMANCE RUHUNU 
SONUNA KADAR YANSITIYOR.

YENİ FORD RANGER İLE YAPILAN YOLCULUKLAR, SÜRÜCÜ VE YOLCULAR İÇİN EN ÜST SEVİYEDE 
KONFORUN YANINDA ADETA SICAK BİR YUVA SUNUYOR. İÇ MEKÂNDA UYGULANAN MÜKEMMEL İŞÇİLİĞİN 

SONUCU OLARAK ADIMINIZI ATTIĞINIZDA LÜKS VE ZARAFET SİZİ KARŞILIYOR.

OCAK-ŞUBAT-MART 2020 l 9
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YENI FORD RANGER RAPTOR: 
GERÇEK BIR OFF-ROAD 
PICK-UP DENEYIMI 
Avrupa’nın en çok satan pick-up modelinin en güçlü ve yüksek performanslı versiyonu olan yeni Ford Ranger Raptor, gerçek 
off-road pick-up performansını Türkiye’deki kullanıcılara sunuyor. Ford’un F 150 Raptor modelinden ilham alarak geliştirdiği 
yeni Ranger Raptor, zorlu arazi kullanımlarını destekleyecek şekildeki tasarımı ve 500 nm tork üreten 213 PS gücündeki motoru 
ve segmentinin en yüksek su geçiş derinliği ile imkansızın tanımını değiştiriyor.

Her koşulda yanınızda
Her zaman sınıfında en güçlü pikaplardan biri olan Ranger, 
uzak bir yere gitmek istediğinizde daima doğru seçim yaptı-
ğınızı size hatırlatan bir araç. Yol nereye götürürse götürsün, 
Yeni Ranger performansıyla, torkuyla, etkili çekiş gücüyle, yakıt 
ekonomisiyle, değişen koşullara her durumda adapte oluyor.
Gelişmiş, yeni 10 ileri otomatik vitesli şanzımanla Yeni Ranger, 
yakıt ekonomisi ve ödüllendirici bir hızlanma sunuyor. Şanzı-
manın değişen koşullara zahmetsizce adapte olmasını sağlayan 
gerçek zamanlı adaptif vites değiştirme özelliğini kullanıyor. 
Böylelikle, ister otoyolda isterse zorlu arazi şartlarında olun, da-
ima doğru zamanda doğru vitesi seçebiliyorsunuz.
Sürüş sırasında sadece bir düğme hareketiyle 4x4 çekiş sistemi-
ni aktif hale getirilebilir ve tekrar kapatabilirsiniz. (Azami 120 
km/s hızda yapılabilir, 4x2 çekişli araçlarda bulunmamaktadır).

HAYATA DAİR YÜKLERİNİZ VE AĞIR YÜKLERİNİZİ ÇEKMEK 
KONUSUNDA YENİ RANGER BİR NUMARA. YENİ FORD 

RANGER 3.500 KG’YE VARAN ÇEKİŞ KAPASİTESİYLE (4X4 
FRENLİ RÖMORK İLE) ETKİLEYİCİ BİR ÇEKİŞ PERFORMANSI 

ORTAYA KOYUYOR. BU SAYEDE EN BÜYÜK ZORLUKLARIN 
VE EN AĞIR YÜKLERİN ÜSTESİNDEN GELİYOR. YENİ FORD 

RANGER İLE SUNULAN RÖMORK SAVRULMA KONTROL 
SİSTEMİ, DEVRİLME KONTROL SİSTEMİ, ESP, ABS, EBD, 

YOKUŞ KALKIŞ DESTEK SİSTEMİ, EĞİM İNİŞ KONTROL 
SİSTEMİ, ACİL DURUM FREN DESTEĞİ, ACİL FREN LAMBASI, 
ADAPTİF YÜK KONTROLÜ, LASTİK BASINÇ İZLEME SİSTEMİ, 

ELEKTRONİK GÜÇ AKTARIM KUMANDASI GİBİ GÜVENLİK 
VE SÜRÜCÜ YARDIM SİSTEMLERİYLE İŞİNİZ İÇİN EN İYİSİ 

OLDUĞUNU KANITLIYOR.

OCAK-ŞUBAT-MART 2020 l 11



Gerçek bir yük taşıyıcısı olan Yeni Ranger Raptor, çeki 
demirine bağlı olarak 2.500 kg’a kadar römork çekme 
kapasitesi sunarken 1.560 mm ile 1.575 mm ebatlarında 
kargo alanı bisikletten motosiklete ve jet skiye kadar bir-
çok outdoor ekipmanını taşıyabiliyor. Kolay açılıp-kapa-
nan bagaj kapağı özel mekanizmasıyla yüzde 70 daha az 
güç gereksinimi ile bagaj kapağını kolayca açma ve kapa-
ma imkânı sunuyor. Yeni Ranger Raptor, ayrıca 850 mm 
(85 cm) ile sınıfının en iyi su geçiş derinliğini sunuyor.
Yeni Ford Ranger Raptor’da Ranger Wildtrak modelin-
de de kullanılan bi-turbo 2.0 litre EcoBlue motor görev 
yapıyor. Bi-turbo versiyonda her iki turbo besleme alt 
devirlerde yüksek tork üretimi için seri çalışıyor. Üst 
devirlerde küçük turbo devreden çıkarken büyük turbo 
yüksek güç üretimi için çalışmaya devam ediyor. Bu ver-
siyon 213 PS güç ve 500 Nm tork üretiyor ve üretmiş 
olduğu gücü F-150 Raptor modelinde de kullanılan yeni 
10 vitesli otomatik şanzımanla tekerleklere iletiyor. Farklı 

zemin koşullarında mümkün olan en iyi performan-
sı sunmak için; Baja, Spor, Çim, Çakıl, Kar, Çamur, 
Kum, Kaya ve Normal olmak üzere farklı sürüş mod-
ları ile Arazi Yönetim Sistemi devreye giriyor. Yeni 
Ford Ranger Raptor İstanbul, Ankara ve Antalya’da 
yer alan Ford Store’larda satışa sunuluyor.

12

FORD’UN SESLİ KOMUT VEYA SEKİZ İNÇLİK 
DOKUNMATİK EKRAN ÜZERİNDEN KAYDIRMA 

VEYA DOKUNMA HAREKETLERİYLE KULLANILAN 
SYNC 3 İLETİŞİM VE EĞLENCE SİSTEMİ, APPLE 

CARPLAY VE ANDROİD AUTO™ UYUMLULUĞU İLE 
YOLCULUKLARI KEYFE DÖNÜŞTÜRÜYOR. 8 İNÇLİK 

DOKUNMATİK EKRAN, MÜZİK İÇERİKLERİNDEN 
NAVİGASYONA KADAR ZENGİN BAĞLANABİLİRLİK 

VE MULTİMEDYA İÇERİĞİ SUNUYOR.

Keleşlerlife
Kapak Konusu

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Avrupa’nın en çok satan pick-up’ı ve segmentinin yaratıcısı 
konumundaki Ford Ranger’ın yeni modeli ve Ranger Raptor ile pick-up sınıfında ezberleri bir kez daha bozduğunu belirterek şunları söyledi:
“Yeni Ranger, gücüne güç katarken, yeni motoru ve donanım seçenekleriyle yakıt verimliliğini bir üst seviyeye taşıyor. Yeni Ranger XLT 4X4 
modelinde yıllık 2.501 TL’lik bir vergi avantajı sağlarken, Wildtrak ise 9.603 TL tutarında MTV avantajı sağlıyor. Türkiye’deki kullanıcıları mutlu 
edecek bu vergi avantajları, yeni nesil 2.0 EcoBlue turbo dizel motorun performansı ve ileri teknolojik özellikleri ile dikkatleri Ranger üzerine 
çekiyor. Ranger’ın daha güçlü ve yüksek performanslı modeli Raptor ise ilk kez girdiği Türkiye pazarında kullanıcıların bu segmentteki tüm 
beklentilerini karşılıyor. Ford’un F 150 Raptor modelinden ilham alarak geliştirdiği yeni Ranger Raptor pick-up’tan beklentileri çok daha fazla 
olan kullanıcılar için 500 nm tork üreten 213 PS gücündeki motoru ile imkansızı gerçekleştiriyor. Ayrıca, sınıfının en yüksek su geçiş derinliği ve 
2.500 kg’a kadar sunduğu römork çekme kapasitesiyle kullanıcıları şaşırtmaya devam ediyor.”

“9000 TL’Yİ AŞAN VERGİ AVANTAJI”

OCAK-ŞUBAT-MART 2020 l 13
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YENİ FORD RANGER 
YAŞAM TARZINIZI YANSITIYOR 
YENİ FORD RANGER, ZENGİN AKSEUAR SEÇENEKLERİYLE KİŞİSEL GEREKSİNİMLERİNİZE 
TAM OLARAK YANIT SUNUYOR. 

Bagaj Kapakları
Alüminyum raylı çerçeveye 
sabitlemek üzere Mountain 
Top®+ veya EGR+ tarafından 
üretilen sağlam brandalardan birini 
seçebilirsiniz. Yük bölmesindeki 
aletleri ve ekipmanı yağmurdan ve 
tozdan korurlar. Kargonun emniyete 
alınması ve aksesuarların montajı 
için birden çok bağlantı noktaları 
sunarlar. (Opsiyonel donanım ve 
aksesuar, Wildtrak için değil)

Mountain Top®+ Bagaj Kapağı 
(Yumuşak üst sürümü)
Ekipmanlarınızı ve değerli 
eşyalarınızı tozdan ve yağmurdan 
korur. Yağmur suyunun daha iyi 
akmasına da yardımcı olan bir çelik 
kemer konstrüksiyon aracılığı ile 
kolay açılır ve kapanır. (Opsiyonel 
donanım ve aksesuar, Wildtrak için 
değil)

ClimAir®+ Rüzgârlıklar
Rüzgar türbülanslarını 
ve gürültülerini azaltır ve 
yağmur çiselerken dahi 
açık pencere ile sürüşün 
tadını çıkarmanızı sağlar. 
(Aksesuar)

Dört Mevsim Paspasları
Ranger yazısına sahip kabuk 
şeklindeki Dört Mevsim 
Paspasları özel yapım olup kir 
ve neme karşı korurlar. Sürücü 
tarafındaki paspas, kaymasını 
önlemek için aracın tabanına 
sabitlenmiştir.

Sheriff®+ Motor ve Şanzıman için 
Gövde Alt Koruyucusu
Paslanmaz çelikten üretilmiş 
dayanıklı bir Gövde Alt Koruyucusu, 
motoru ve şanzımanı kötü yol 
koşullarında, taş darbelerinden ve 
kaldırım kenarı hasarlarından korur. 
(Opsiyonel donanım ve aksesuar)

Brink®+ 
Çeki Demiri
Sabit Çeki 
Demiri 
ek taşıma 
ve saklama 
kapasitesi sağlar*. 
(Aksesuar)

Mountain Top®+ 
Sürgülü Bagaj Kapağı
Ekstra güçlü, sıkıştırılmış 
alüminyumdan üretilmiş olan 
sürgülü kapak, yük bölmesini 
tamamen emniyete alan ve 
dolayısıyla aletleriniz, ekipmanınız, 
değerli eşyalarınız için mükemmel 
bir koruma sağlayan yüksek kaliteli 
bir çift kilitleme mekanizmasına 
sahip. (Opsiyonel donanım ve 
aksesuar)

Aeroklas+ Kabin, 
Camlı veya Camsız
Bu, dayanıklı, kilitlenebilir kapak, 
araç renginde boyanmıştır ve sadece 
çift kabinli modeller için mevcuttur. 
(Opsiyonel donanım ve aksesuar, 
Wildtrak için değil)

Mountain Top®+ Sürgülü Kapak 
Üstü Taşıyıcı, Kilitlenebilir
Bisiklet taşıyıcıları, kayak 
taşıyıcıları vs. gibi tüm eklentiler 
için aerodinamik şekillendirilmiş 
alüminyum profil. Sadece sürgülü 
kapakla bağlantılı. (Aksesuar)

Thule®+ Tavan Taşıyıcı
Tavan Taşıyıcı çeşitli taşıma 
çözümleri için temel oluşturuyor. 
Stabiliteyi arttırmak için ilave 
bir parça ile desteklenebiliyor. 
(Aksesuar)

Aeroklas+ Bagaj Kapağı 
(Sert üst sürümü)
Bu, kurulumu kolay, kilitlenebilir 
kapak, yük bölmesinde taşımanız 
gereken tüm değerli eşyalar için
ek bir koruma sağlar. 
(Opsiyonel donanım ve aksesuar)
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KELEŞLER FORD ORTAKLARINDAN 
CAN KELEŞ’İN ARSLAN KELEŞ 
İLE TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ OLARAK 
2015 YILINDA FAALİYETE GEÇEN 
VASITA ELEKTRONİK ELEKTRİK 
SİSTEMLERİ, GELİŞTİRDİĞİ 
XENTRON PLATFORMUYLA, TÜM 
ARAÇLARLA GERÇEK ZAMANLI 
BAĞLANTI KURARAK OTOMOTİV 
EKOSİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ BİRÇOK 
İHTİYACA YANIT SUNUYOR. 
ŞİRKETİN KURUCU ORTAĞI 
CAN KELEŞ, XENTRON VE ALT 
ÜRÜNLERİNİN, SEKTÖRDE YENİ 
NESİL UYGULAMALARIN HAYATA 
GEÇMESİNİ SAĞLAYACAK BİR 
POTANSİYELE SAHİP OLDUĞUNU 
DİLE GETİRİYOR.  

Vasıta Elektronik Elektrik Sistemleri Kurucu Ortakları Can Keleş ve Arslan Keleş

OTOMOTİV SEKTÖRÜNE YENİ BİR KAPI ARALIYOR 

Vasıta Elektronik Elektrik Sistemleri’nin 
kurumsal geçmişi ve sektörel deneyimi 
konusunda bilgi verir misiniz? 
Keleşler Ailesi olarak 60 yıldan uzun 
bir süredir, başta perakende satış ol-
mak üzere; servis, sigorta, yedek parça, 
lastik, akaryakıt ve taşımacılık gibi oto-
motiv sektörünün farklı dinamiklerini 
kapsayan bir yelpazede faaliyet gösteri-
yoruz. Müşteri kanadından, distribütö-
rüne, tedarikçisine ve bayii ağına kadar 
tüm ekosistemi bütünsel olarak görme 
ve değerlendirme imkânına sahibiz. 
Bu noktada bilfiil işe dahil olduktan ve 
operasyonel süreçlerin yönetiminde yer 
aldıktan sonra yaptığım gözlemlerden 
biri, müşterilerimizin, araçlarını kullan-
dıkları süre boyunca deneyimlerinden 
ortaya çıkan bilgiye yeterince ulaşamı-
yor olduğumuzdu. Yani müşteri ürünü 
niçin tercih ediyor, kullanırken ne tür 
sorunlar yaşıyor, sorun oluşmadan bir 
öngörüde bulunulabilir mi ve genel ola-

Keleşlerlife
Söyleşi

rak müşteri deneyimi nasıl geliştirilebilir 
gibi başlıklarda katma değer sağlayacak 
bir fikre ihtiyaç vardı. Aynı konu üzerin-
de çalışmalarda bulunan ve yıllardır oto-
motiv teknolojisi özelinde projelerde yer 
alan Mikroelektronik Mühendisi Arslan 
Keleş ile birlikte, sektörel deneyimimiz 
ve teknoloji geliştirme potansiyelimiz 
doğrultusunda neler yapabileceğimizi 
değerlendirdik. Müşteri deneyimi iyileş-
tirme sürecinin, sektöre yüksek katma 
değer sağlayabilecek fırsatlar barındırdı-
ğını gördük. Tüm bu yaklaşım çerçeve-
sinde, 2015 yılında İTÜ Arı Teknokent’te 
Vasıta Elektronik Elektrik Sistemleri’nin 
kuruluşunu gerçekleştirdik. İlk adımı 
İTÜ Arı Teknokent’te atabilmek bizim 
adımıza önemli bir adımdı. Zira burada 
yer alabilmek için son derece yetkin bir 
heyetin projenizi onaylaması gerekiyor. 
Arslan Bey ile güçlerimizi birleştirerek 
belirlediğimiz ortak hedef, araçla ve son 
kullanıcı ile sürekli bağlantılı hale gele-
bilmekti. Bu bağlantının yeterli düzeyde 
ve kapsamda kurulamaması bir sorun 
teşkil ediyordu. Temel olarak bu soruna 
eğildik. Çünkü hem araçla hem de son 
kullanıcıyla gerçek zamanlı bir bağlantı 
kurabildiğinizde tüm otomotiv ekosiste-
mi için yüksek katma değerli bir sonuca 
veya ürüne ulaşmış oluyorsunuz. Müşteri 

aslında burada tekil ortak. Üreticisinden 
bayisine, dağıtıcısından akaryakıt firması-
na, sigortacısından madeni yağ firmasına, 
telekomünikasyondan pazarlama şirket-
lerine kadar her şey müşteri deneyiminin 
birer parçası ve devasa bir ekonomiyi 
ifade ediyor. Yani burada bütünsel bir ağ 
var ama sektör bu bütünü efektif olarak 
yakalayabilmiş değil. Çünkü elde bunları 
birbirine bağlayabilecek bir platform yok-
tu. Biz, söz konusu platformu sağlama 
hedefiyle yola çıktık ve uçtan uca bağlı 
bir platform olan XENTRON’u geliştire-
rek çözümledik. 

XENTRON’un çalışma yöntemini anla-
tır mısınız? Tüm üreticiler için ortak bir 
platform nasıl mümkün oluyor?   
XENTRON yani “Akıllı ve Bağlantılı Vası-
ta Platformu” adını verdiğimiz platformu-
muz, servis süreçleri için XENCHECK, 
filo yönetimi için XENFLEET ve sigorta 
sektörü özelindeki XENUBI platformları 
olmak üzere üç platformdan ya da ürün 
ailesinden oluşuyor. Araç yerine vası-
ta dememizin nedeni şu; bizim burada 
sağlayabildiğimiz konnektivite, sadece 
binek araçları değil, tüm kara, deniz ve 
hava taşıtlarını kapsıyor. Bir araç, bir 
uçaktan daha fazla satır koda sahiptir 
ve araçlarda elektronik kontrol birimi 

dediğimiz onlarca bilgisayar bulunur.  
Bunların her birinin kendine has işlev-
leri vardır. Örneğin biri hava yastıklarını 
kontrol ederken diğeri şanzıman siste-
mini ya da elektronik sistemleri kontrol 
eder. Bunlar, aracın yıllarca sorunsuz bir 
şekilde çalışmasını sağlayan elektronik 
kontrol birimleridir. Günümüzde araç-
lar dijitalleştikçe bu elektronik kontrol 
birimleri de daha kompleks hale geliyor. 
XENTRON, aracın ürettiği tüm dataya, 
marka ve modelden bağımsız olarak kap-
samlı bir bağlanabilirlik sağlıyor. Yani bir 
otomobile bağlandığımız zaman otomo-
bilde ne kadar data varsa, onları alabilir-
ken aynı zamanda bir kamyona bağlanıp, 
adaptif bir şekilde onun protokolünü 
tanımlayıp oradaki bütün dataları da ala-
biliyoruz. Farklı üreticilerin araçlarının 
verdiği data birimleri çok farklı. Bunla-
rın hepsine hitap edebilmek için kendi 
donanım birimimize adaptif bir protokol 
yapısı oluşturduk. Öncelikle bağlandığı-
mız aracı tanıyoruz ve ona göre uygun 
olan protokolü kullanıyoruz. Bu sayede 
sorunsuz bir şekilde araçtan ne data iste-
niyorsa ortaya koyabilecek bir platforma 
ulaşmış durumdayız. Tabii datayı almak-
la iş bitmiyor. Çünkü bu data kullanıla-
bilir ve işlemeye hazır hale gelmezse çok 
bir anlamı yok. 
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Doğru işleyemezseniz bir değer ifade 
etmez. Biz, XENTRON aracılığıyla elde 
ettiğimiz dataları minimum alan yarata-
cak şekilde arka taraftaki bulut sunucu 
tabanlı yazılımımıza işlemesi için gön-
deriyoruz. Makine öğrenimi algoritma-
ları ile hazır hale getiriyoruz ve ürünleş-
memiz tamamlanıyor.

“Servis süreçleri tek merkezden 
kontrol edilebilir hale geliyor”
XENCHECK’in sektöre sağladığı katma 
değeri detaylandırır mısınız? 
İlk ticarileştirdiğimiz ürün olan ve 
XENTRON platformu üzerinde geliştirdi-
ğimiz XENCHECK, servis süreçlerini di-
jitalleştiriyor. XENCHECK, direkt olarak 
bir araca bağlanan donanım birimimizle 
bluetooth üzerinden mobil uygulama 
entegrasyonu sağlıyor. Kısaca anlatmak 
gerekirse; servise giren araçlara cihazımız 
bağlanıyor. Normalde servisin orijinal 
ekipmanının 20-30 dakikada çıkardığı 
tüm verilere, XENCHECK ile mobil uy-
gulama üzerinden saniyeler içinde ulaşa-
biliyoruz. Son derece kompakt bir cihaz 
olduğu için her an her yerde araca bağ-
lanabiliyor, herhangi bir platformda; bir 
android tablette, telefonda ya da bilgisa-
yarda çalışabiliyor. Bu sayede bir cep tele-
fonunu bile akıllı bir servis diognastik çö-
zümüne çevirmiş oluyoruz. XENCHECK 
ile servise giren her aracın kapsamlı 
kontrolü yapılıyor. Böylece araç sahibi-
nin belirttiği sorunlar dışında araçtaki 
diğer problemler de saptanıyor. Araç 
başına ortalama 40 dakikalık bir teknik 
zaman kazanımı olduğu gibi ilk seferde 

doğru tamirin önünü açmış oluyoruz. 
Danışmanın ya da teknik servis çalışanı-
nın arızayı gözden kaçırma ihtimali ele-
niyor. İşin araç üreticilerini ilgilendiren 
bir diğer kısmı daha var. Üretici, tüm 
servis birimlerindeki araçların diognastik 
durumuyla servisten çıktığı zamanki du-
rumunu görebiliyor. Merkezi bir şekilde 
araçtaki arızanın çözülüp çözülmediğini, 
çözülmediyse o iş emrinin kapatılmama-
sına kadar tüm servislerini merkezi bir 
şekilde kontrol edebiliyor. İkincisi yine 
üretici firmalar, hangi araçta, hangi coğ-
rafyada hangi kronik arızaların görüldü-
ğünü ve nedenlerini saptayabiliyor. Bu 
sayede garanti süreçleri daha etkin yö-
netilebiliyor. Parça iyileştirme aksiyon-
ları daha iyi alınabiliyor. Servis mühen-
disliğine ve ürün geliştirmeye çok ciddi 
bir data bilgisi sunuyoruz. Son noktada 
ise müşteri tarafında muazzam bir gü-
ven sağlanıyor. XENCHECK hâlihazırda 
Türkiye’deki 120 Ford yetkili servis nok-
tasında günde 3 bin aracın servise giriş 
işlemlerini gerçekleştiriyor.

“Araç kiralamada mobilite 
üst seviyeye taşınıyor”
XENFLEET, ürün ailesinin diğer bir üyesi. 
XENFLEET’in yetenekleri, şirketler ve kul-
lanıcı tarafında ne tür avantajlar sunuyor? 
İkinci ürünümüz olan XENFLEET, geliş-
miş bir filo takip ve yönetim sistemi su-
nuyor. XENFLEET, XENCHECK’in sağ-
ladığı gelişmiş data bilgilerini kullanarak, 
piyasada GPS takibi yöntemiyle standart 
bir şekilde sunulan uygulamaların kat ve 
kat önüne geçen, yüksek katma değerli 

bir filo takip sistemini içeriyor. Yüzler-
ce hatta binlerce araçla hizmet veren bir 
filo şirketi için öncelikli unsur, araçların 
ne kadar iyi kullanıldığı, verimliliği ve 
operasyonel maliyetlerdir. Operasyonel 
maliyetlerde sağlanacak yüzde 10’luk 
verimlilik bile inanılmaz bir tasarruf 
anlamına geliyor. XENFLEET, yalnız-
ca aracın değil, sürücünün de davranış 
modellemelerini alabilecek bir sistem 
sunuyor. Bu modellemeye göre çevresel 
koşullar dikkate alınarak, aracın daha 
verimli kullanılabilmesi ya da daha opti-
mal bir rotada ilerlenmesi için sürücüye 
pozitif geri bildirimde bulunmak müm-
kün hale geliyor. XENFLEET’in bunu ya-
pabilmesini sağlayan şey sadece araçtan 
elde ettiği veriler değil. Aynı zamanda 
üzerinde bulunan dâhili jiroskop ve ak-
selerometre sensörleri sayesinde sürüşün 
3D modellemesini çıkartabiliyor. Aracın 
üç şeritli bir otobanda hangi şeritte ol-
duğunu tahmin edebilecek kadar hassas 
bir konum ölçümü yapıyor. Ne sıklıkla 
şerit değiştirildiği veya riskli bir sürüş 
tarzı benimsenip benimsenmediği analiz 
ediliyor. Bunlarla birlikte aracın ne ka-
dar sürede balatasının aşınacağını, hava 
fitresinin tıkanacağını ya da turbo arıza-
sı vereceğini öngörüp, önleyici bakımlar 
için data sağlıyor. XENFLEET,  binlerce 
araçla hizmet sunan filo yönetimlerine 
hem sürücü güvenliği hem de operas-
yonel maliyetlerin azaltılması adına mu-
azzam bir katma değer oluşturuyor. Bu 
yılın ilk çeyreği itibarıyla XENFLEET’in 
lansmanını tamamlamayı ve aktif olarak 
kullanıma sunmayı planlıyoruz. 

Risk değerlendirme sürecine 
yeni bir yaklaşım: XenUBI
Sigorta sektörüne yönelik olarak sundu-
ğumuz XENUBI ise risk değerlendirme 
sürecini kökten değiştirecek potansiyele 
sahip. Bildiğiniz gibi sigorta ya da kasko 
poliçeleri kişiye özel olmaktan çok hasar-
risk primine göre yapılan değerlendir-
meyle oluşturuluyor. Yani çoğu durumda 
iyi araç kullanan ile verimli kullanmayan 
veya çok az süre kullananla direksiyonda 
uzun süre geçiren sürücüler aynı frekans 
içinde değerlendirilebiliyor. 

Söyleşi

Bu durum, sigorta şirketlerinin aracı 
veya kullanıcıyı sahada ölçümleyeme-
mesinden kaynaklanıyor. Şirketler, risk 
gerçekleştikten sonra dönüp analiz ya-
pabildikleri için bir grup oluşturabilmek 
adına yaş, demografi, kullanılan marka, 
kullanım geçmişi gibi parametrelere göre 
hareket edip prim çıkarmaya çalışıyor. 
Oysa XENUBI ile sunduğumuz sistem-
ler sayesinde gerçek zamanlı bir iletişim 
mümkün hale geliyor. Kullanıcının sürüş 
tarzına, sürüş süresine ve alışkanlıklarına 

göre dijital bir profil oluşuyor. Böylelikle 
yeni nesil kasko fiyatlandırma ve poliçe-
lendirme imkânı doğuyor. Kullanım pro-
filine göre poliçelendirme yöntemi Batı 
Avrupa ve Kuzey Amerika’da başlamış 
durumda. XENUBI, sistemin ülkemizde 
de hayata geçmesi için güvenilir ve kul-
lanışlı bir gerçek zamanlı data sunuyor. 

Türkiye’nin en prestijli girişimci yarışma-
larından Big Bang Challenge’da önemli 
bir başarı elde ettiniz. Yarışma süreci ve 

şirketinize yansımaları konusunda bilgi 
verir misiniz? 
Big Bang Challlange, İTÜ Arı Teknokent’in 
Start-Up’lara yönelik olarak düzenledi-
ği bir yarışma. Her yıl yüzlerce şirket 
projeleriyle yarışmaya başvuruyor. De-
ğerlendirmeye alınan projeler arasından 
belirlenen 20 finalist, jüriye sunumlarını 
gerçekleştiriyor. Biz de Vasıta Elektronik 
Elektrik Sistemleri olarak yarışmaya baş-
vurduk ve XENTRON platformu ile fina-
listler arasında yer aldık. Neticede ise İTÜ 
Arı Teknokent’in uluslararası hızlandır-
ma programı ‘Innogate’ ödülünü kazan-
dık. Programla birlikte ihracat çalışmala-
rımızı hızlandırmak için güçlü bir adım 
atmış olacağız.
Geldiğimiz noktada odağımız otomotiv 
ekosistemindeki tüm otomotiv firmaları. 
Üreticiler, araç kiralama, sigorta, lojistik 
ve telekomünikasyon şirketleri ile çalış-
malarımız artarak devam ediyor.  Şirketi-
mizi ürün tedarik eden değil iş ortağı ola-
rak konumlandırıyoruz. Bu sayede hem 
artı katma değer sağlayan hem mevcut 
operasyonel maliyetleri aşağı çeken hem 
de toplam sürüş güvenliğini ve bilgi giz-
liliğini garanti altına bir platform ortağı 
olmak istiyoruz.

YOL HARİTAMIZIN 
ODAĞINDA İHRACAT VAR 

XENTRON ÇATISI ALTINDA SUNDUĞUMUZ 
XENCHECK, XENFLEET VE XENUBI 

PLATFORMLARI, TÜM ÜRETİCİLERİN ‘CONNECTED 
CAR PLATFORMU’NA ALABİLECEKLERİ BİR YAPI 

SAĞLIYOR. PLATFORMLARIMIZ, ÜLKE, MARKA 
VE MODELDEN BAĞIMSIZ OLARAK ÜRETİCİLERİN 

STANDART PROTOKOLLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIĞI 
İÇİN SAHADA KARŞILAŞABİLECEĞİMİZ HER ARAÇLA 

BAĞLANTIYI SAĞLAYABİLECEK BİR ALTYAPIMIZ 
VAR. BU PARALELDE İHRACAT ORTA VADELİ YOL 

HARİTAMIZIN MERKEZİNDE YER ALIYOR.

18
XENTRON, İTÜ Arı Teknokent’in Start-Up’lara yönelik olarak düzenlediği 
Big Bang Challlange’da ‘Innogate Ödülü’nü kazandı.
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ŞEHRİN VE 
ÇAĞDAŞ SANATIN 

ODAĞINDA
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VEHBİ KOÇ VAKFI TARAFINDAN İLK OLARAK 2010 YILINDA İSTİKLAL CADDESİ’NDE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN 
ARTER, GEÇTİĞİMİZ YILIN EYLÜL AYINDAN İTİBAREN DOLAPDERE’DEKİ YENİ BİNASINDA HİZMET VERMEYE 
BAŞLADI. ARTER, MİMARİSİ, SERGİLERİ VE BARINDIRDIĞI ÇAĞDAŞ SANAT KOLEKSİYONUYLA, ÜLKEMİZ İÇİN 
MUAZZAM ÖNEME SAHİP BİR SANAT MERKEZİ OLMA MİSYONU ÜSTLENİYOR. 

Türkiye’ye sürdürülebilir yapıda bir çağdaş sanat kurumu ka-
zandırmak amacıyla yola çıkan Vehbi Koç Vakfı (VKV), kararlı 
adımlar atarak Arter’i hayata geçirdi. Arter’in dünya ölçeğinde 
bir sanat merkezine dönüşmesinin özel bir hikâyesi var. Önce 
hikâyenin, sonrasında ise sanata açılan bu özel mekânda sunu-
lanların izini süreceğiz. 

Fikirden gerçeğe Arter’in öyküsü
Arter’in Kurucu Direktörü Melih Fereli, 2005 yılında Vehbi Koç 
Vakfı Kültür-Sanat Danışmanı olarak göreve başladıktan sonra 
Koç Topluluğu’nun kültür alanındaki faaliyetlerine ilişkin bir 
değerlendirme raporu ve bir stratejik plan hazırladı. Bu plan, 
odağına çağdaş sanatı alıyordu. Oluşturulan bu plan kapsamın-
da nihai müze hedefi doğrultusunda atılan ilk adım, 2007 yılın-
da Vehbi Koç Vakfı çatısı altında bir çağdaş sanat koleksiyonu 
oluşturulmaya başlanması oldu. Bu koleksiyonda 1960’lardan 
günümüze çağdaş sanatın farklı tavır ve pratiklerini örnekle-
yen resim, heykel, fotoğraf, video, film, yerleştirme, ses, ışık ve 
performans gibi çeşitli mecralarda üretilmiş yapıtlar yer alıyor.
Çağdaş sanat alanında çizilen bu yol haritasındaki ikinci önem-
li adım ise, Arter’in 2010 yılında İstiklal Caddesi’ndeki açılışı 
oldu. Bu binadaki açılışı sırasında Arter’in gelecekteki daha bü-
yük sanat kurumu için bir hazırlık alanı ve laboratuvar işlevi 
göreceği biliniyordu. Bu yapıda Arter toplam 35 sergi ile 37 ser-
gi yayınını hayata geçirdi ve 183 eserin üretimine destek verdi.
Arter, Vakfın 50. kuruluş yıldönümünü kutladığı 2019 yılında 
ise Dolapdere mevkiinde Irmak Caddesi üzerinde, Koç Ailesi’ne 
ait ve geçmişte zemin katı Otokoç’un satış ve servis şubesi ola-
rak kullanılan yeni binasına taşındı.

Etrafıyla bağ kuran sanatsal ve sosyal bir 
buluşma noktası
Arter’in yeni binasının tasarımı için 2013 yılında açılan pro-
je yarışmasını; birçok ülkede ödüllü projelere imza atan, 
dünyanın önde gelen mimarlık firmalarından Grimshaw Arc-
hitects kazanmıştı. Tasarımına Grimshaw Architects liderli-
ğinde Thornton Tomasetti, Max Fordham ve Neill Woodger 
Acoustics’in imza attığı binanın 2015 yılında başlayan inşaatı 
2019’da tamamlandı. Arter’in yeni binasının mimari projesi 
için sanatı keşfetmek, sanattan keyif almak, sanatla yakın iliş-
ki kurabilmek üzere açıklık ve akışkanlık kavramlarından yola 
çıkıldı ve çok yönlü bir mekân oluşturuldu. Arter, dışadönük 
bir yaklaşımla, etrafıyla bağ kuran sanatsal ve sosyal bir buluş-
ma noktası olarak tasarlandı.

4 bin metrekarelik sergileme alanı 
Ziyaretçilerine, şehirle olan bağlantılarını koparmaksızın farklı 
mekânsal ve sanatsal deneyimler sunan bina, keyifli vakit geçir-
mek için dinamik bir “mekânlar dizisi” olarak planlandı.

Farklı sanatsal disiplinleri bir araya getiren, yaratıcılığı tetik-
leyen, herkese açık, dinamik ve çokdisiplinli bir programla-
ma yapısına olanak sağlayacak bir bina şeklinde inşa edilen 
Arter, görsel ve fiziksel olarak birbirlerine açılarak bağlanan 
mekânlardan oluşuyor. Toplam 18.000 m2 kapalı alana sahip 
olan Arter’in ana fonksiyon alanları binanın kalbi durumundaki 
merkezi bir atrium etrafında toplanıyor. 6 kata yayılan 6 galeri 
ve teras yaklaşık 4.000 m2’lik sergileme alanı oluşturuyor.
Arter’de iki adet performans salonu da bulunuyor. Sevgi Gönül 
Oditoryumu, 168 kişilik kapasitesi ve teleskopik koltuk siste-
miyle Arter’in film programı, konuşma ve söyleşilerin yanı sıra 
performans sanatından örneklere, “esnek zeminli” yapısı ve ay-
naya dönüşen duvar panelleriyle dans ve devinim çalışmalarına 
ve küçük akustik dinletilere de ev sahipliği yapabilecek. Ta-
mamen esnek 332 kişilik bir oturma yapısına sahip tam teşek-
küllü bir “Black Box” olan Karbon ise en üst teknik özelliklerle 
donatılmış olmasının yanı sıra, salon içerisinden bakan seyirci-
nin ilk bakışta göremeyeceği kadar ince, ancak üzerinde aynı 
anda 4 teknisyen taşıyacak kadar sağlam çelik gergi telleriyle 
dokunmuş kalıcı bir tavan sistemine sahip. Bu sistem sayesinde 
tavanda herhangi bir noktadan, herhangi bir açıyla ses ve ışık 
ekipmanı, dekor veya bir eser asmak mümkün olurken göste-
riler arasındaki teknik değişiklikler de çok kısa bir zamanda 
yapılabiliyor. Her iki salonda da çift dil tercümeye olanak sağ-
layan simultane çeviri sistemi bulunuyor. Koltukların tamamen 
kaldırılabildiği “düz ayak” kullanımın da mümkün olabildiği 
salonlar, büyük ölçekli yerleştirmeler veya çok kanallı pano-
ramik projeksiyon gerektiren projeler için de kullanılabilecek.
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ALTAN GÜRMAN RETROSPEKTİF SERGİSİ
Küratörlüğünü Başak Doğa Temür’ün üstlendiği 
Altan Gürman retrospektif sergisi, 1976 yılında hayatını 
kaybeden sanatçının 11 yıllık üretimini bir araya getiriyor. 
Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan sergide, 39 yapıtın 
yanı sıra sanatçının arşivinden seçilen eskiz, fotoğraf, 
ders notu, nesne ve dokümanlar da yer alıyor. 

Sergiden görünüm
Fotoğraf: Hadiye Cangökçe
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Arter üretime davet ediyor 
Öğrenme odaklı süreçlerin ana mekânı olan Öğrenme Atöl-
yesi, farklı kullanımlar için özelleşmiş dört bölümden oluşu-
yor. Atölye, mekânda kullanılan modüler sistemler sayesinde 
buluşma, konuşma, atölye çalışması gibi farklı formatlardaki 
her tür etkinlik için esnek bir kullanım alanı sağlıyor; ayrıca 
içerdiği “yapım atölyesi” bölümü, sanatçıları ve ziyaretçileri 
Arter’de üretim yapmaya davet ediyor. Arter Kütüphanesi’nde 
ise çağdaş sanat alanında temel kaynaklara, Arter’in program-
ları bağlamında sürekli güncellenen içeriğe ve süreli yayınlara 
yer veriliyor. Açılış itibarıyla koleksiyonunda yaklaşık 6.000 
yayın bulunan kütüphanenin asma katındaki çalışma masala-
rı, rezerve edilerek araştırmacılar tarafından kullanılabilecek. 
Kütüphane, küçük okuma grupları, konuşma ve dinleti gibi 

etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Binada ayrıca yurt içinden 
ve yurt dışından sanat yayınlarına odaklanan bir kitabevi, bir 
kafeterya ve açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan 
bir arka bahçe de bulunuyor.

Eserlerin dünyasında yolculuk
Arter, fiziksel dünyadan sanatın o engin, şaşırtıcı ve farklılaştı-
ran dünyasına açılan sihirli bir kapı gibi. Düşüncenin gerçekle, 
gerçeğin yorumla ve algıyla bütünleştiği mekânın açılış progra-
mında, koleksiyondan ve koleksiyon dışından toplam altı sergi 
yer alıyor. Pazartesi günleri kapalı olan Arter, Salı-Pazar 11.00-
19.00 saatleri arasında, Perşembe günleri ise 11.00-20.00 saat-
leri arasında hizmet veriyor.
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AYŞE ERKMEN: BEYAZIMTIRAK
Ayşe Erkmen’in Arter’in açılış 

programında yer alan Beyazımtırak 
sergisi, sanatçının 1970’lerden 

bu yana gerçekleştirdiği sanatsal 
üretim içinden retrospektif bir 

anlayışla seçilenlerle birlikte, bu 
sergi için özel olarak tasarlayıp 

ürettiği yeni işleri bir araya 
getiriyor. Küratörlüğünü Emre 

Baykal’ın yaptığı sergi, Erkmen’in 
Türkiye’deki ilk kurumsal solo 

sergisi olma niteliği taşıyor. 
Beyazımtırak başlıklı sergi, 

19 Nisan 2020’ye kadar Arter 
Galeri 2’de ziyarete açık olacak.

İNCİ FURNİ: BİR AN İÇİN DURDU
İnci Furni’nin Bir An İçin Durdu başlıklı kişisel sergisi, sanatçının bu sergi için ürettiği yeni işlerini, 

Eda Berkmen’in küratörlüğünde sanatseverlere sunuyor. Furni’nin 2014’dan itibaren süregelen Vol. sergilerinin 
bir devamı niteliğindeki Bir An İçin Durdu, 23 Şubat 2020’ye kadar görülebilir.

KELİMELER PEK GEREKSİZ
Arter Koleksiyonu’ndan Selen Ansen küratörlüğünde oluşturulan Kelimeler 
Pek Gereksiz başlıklı grup sergisinde, Türkiye’den ve çeşitli ülkelerden 42 sanatçının 
52 eseri sanatseverlerle buluşuyor. Sanatsal ve yaşamsal süreçler arasında köprü 
kurarak jest, kalıntı ve iz temaları etrafında kurgulanan Kelimeler Pek Gereksiz sergisi, 
10 Mayıs 2020’ye kadar Arter Galeri 0’da görülebilir.

ARTER’DEN SANAT TARİHİ YAZIMINA KATKI 
ARTER, SERGİ PROGRAMI ETRAFINDAKİ TARTIŞMALARI BESLEMEYİ VE TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLAYAN YAYINLAR SUNMAYI SÜRDÜRÜYOR. 
TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE İKİ DİLLİ YÜRÜTTÜĞÜ YAYIN POLİTİKASIYLA ARTER, ÖZGÜN ARAŞTIRMALARIN HAYATA GEÇMESİNİ 
VE YENİ METİNLERİN OLUŞTURULMASINI DESTEKLEYEREK SANAT TARİHİ YAZIMINA KATKIDA BULUNMAYI HEDEFLİYOR.

SAAT KAÇ?
Arter’in açılış programında yer alan Saat Kaç? başlıklı 

grup sergisi, bellek, zaman ve mekân kavramları 
etrafında şekilleniyor. Emre Baykal ve Eda Berkmen 
küratörlüğünde Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan 

sergide 34 sanatçının 44 eseri yer alıyor. Saat Kaç? 
sergisi, 22 Mart 2020’ye kadar Arter Galeri 3 ve 4’te 

ziyaret edilebilir.

Ayşe Erkmen
Mavi Taş: Arter’in yeni binasının hafriyatından çıkan kaya, 
3 adet lamineli cam blok
Fotoğraf: FluFoto

İnci Furni 
Yerleştirme görüntüsü: “Bir An İçin Durdu”, 2019
Fotoğraf: Hadiye Cangökçe

Yerleştirme görüntüsü: 
“Kelimeler Pek Gereksiz”, 2019

Fotoğraf: Hadiye Cangökçe

Roman Signer / Tekerlek - 2013
Kauçuk, tekerlek 138 x 14 x 63 cm 65 cm (çap)
Fotoğraf: Hadiye Cangökçe

Eric Hattan
Unplugged Serisi
Video (renkli, sesli) Ed. 1/3
Fotoğraf: Hadiye Cangökçe

Cengiz Çekil / Saat Kaç? - 2008
Gazete kâğıdı üzerine serigrafi 112 adet; 
her biri 56 x 75,7 cm
Fotoğraf: Hadiye Cangökçe
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Keleşler Ford çalışanları, geleneksel olarak gerçekleşti-
rilen yılsonu etkinliklerinde bu kez son derece önemli 
bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Her yıl çeşit-
li çekilişlerin ve kutlamaların yapıldığı etkinlikler için 
ayrılan kaynaklar bu kez, çalışanların ve şirket yöne-
timinin de katkılarıyla Afyon’un Bolvadin ilçesindeki 
Güney Köyü İlkokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin 
ihtiyaçları için değerlendirildi. Keleşler Ford çalışanları-
nın inisiyatifiyle hayata geçen proje çerçevesinde mont, 
ayakkabı, kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar ve eğitici-
öğretici gereçlerden oluşan hediye setleri hazırlandı. 
Tüm çalışanları temsilen Volkan Kırdemir, Kübra Öz-
türk ve Ali Ecir’den oluşan ekip, Keleşler Ford tarafın-
dan tahsis edilen araçla Afyon Güney Köyü İlkokulu’na 
giderek hediyeleri öğrencilere teslim etti. 

Güney İlkokulu öğrencilerinden 
sevgi dolu karşılama 
Proje kapsamında hediyelerin ulaştırılacağı okul belirlenir-
ken kapsamlı bir araştırma yapıldı. Farklı illerdeki okullar 
arasından 26 öğrencinin eğitim gördüğü Güney İlkokulu 
ön plana çıkınca okul yönetimiyle iletişime geçilerek çalış-
malara başlandı. Her bir öğrenciye özel olarak hazırlanan 
hediye paketlerinin teslimi esnasında ise son derece özel 
anlar yaşandı. Keleşler Ford ekibini öğretmenleriyle bir-
likte misafir eden Güney İlkokulu öğrencileri, çizdikleri 
resimlerle bu özel projeyi ölümsüzleştirdi. Dönüşte ise 
öğrenciler evden getirdikleri çeşitli yiyeceklerle Keleş-
ler Ford ekibini uğurladı.

Bizden Haberler



SİGORTANIN ŞAMPİYONLAR LİGİNDE 

KELEŞLER ISTANBUL SIGORTA 
ZIRVEDE
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ALLIANZ TÜRKİYE’NİN ACENTELERİYLE İŞBİRLİĞİNE 
FARKLI BİR MOTİVASYON KATMAK ÜZERE HAYATA 
GEÇİRDİĞİ VE 2019 YILINDA ALLIANZ PLUS OLARAK 
GÜNCELLENEN “ALLIANZ LİG”İN SON TÜRKİYE BİRİNCİSİ, 
KELEŞLER İSTANBUL SİGORTA OLDU.  

Allianz Türkiye’nin 2012 yılında başlattığı ve tüm Türkiye ça-
pındaki otomotiv bayilerinin hedef gerçekleştirme performan-
sına göre ödüllendirildiği Allianz Lig’de daha önce birçok kez 
bölge birinciliğine ulaşan Keleşler İstanbul Sigorta, son olarak 
ilk üçte yer aldığı sıralamanın ardından Türkiye birinciliğinin 
de sahibi oldu. Bundan böyle Allianz Plus olarak devam edecek 
ligin son birincisi Keleşler İstanbul Sigorta, hedef gerçekleştirme 
performansıyla önemli bir başarıya imza atmış oldu. Banu Keleş 
yönetiminde birinciliğe ulaşan Keleşler İstanbul Sigorta ekibinin 
bu süreçte yaşadıklarını kendilerinden dinledik. Ekip üyeleri, 
hedef odaklı bir çalışma yöntemiyle ortaya konan sinerjinin, so-
nuca ulaşmada kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi. 

Sigorta Danışmanı GÜLÇİN URKAN: 
LİDERLİK İÇİN İYİ BİR TAKIM OYUNU ŞART 
Allianz Sigorta tarafından oluşturan ve 417 adet otomotiv ba-
yisi acentenin yer aldığı Allianz Lig, her acentenin belirledi-
ği hedefler üzerinden yapılan bir değerlendirme sistemiydi. 
Hedef odaklı oluşturulan Allianz Lig’de her ay farklı sigorta 
türlerinin toplamında sergilediğiniz başarı, bölgesel ve tüm 
Türkiye çapında ölçümleniyordu. Bölge ölçeğinde zaten bir-
kaç yıldır üst üste zirvede yer aldık. Ancak potansiyelimizi 
artırdıkça Keleşler İstanbul Sigorta Ekibi olarak tüm Türki-
ye’deki acenteler arasında da üst sıralarda yer alabileceğimizi 
gördük. Günlük toplantılarla ekip üyeleri arasındaki paylaşı-
mı ve sinerjiyi geliştirdik. Öncelikli hedefimiz bölge liderliği-
nin ardından Türkiye’de ilk 10 acente arasında yer almaktı. Bu 
hedefimizi adım adım ilerleyerek gerçekleştirdik. Daha sonra 
Allianz Lig içerisinde en çok poliçe üreten üç acenteden biri 
olduk. Geçen yıl itibarıyla da birinciliğe ulaştık. Yapılabilir-

liğine inandığımız şeyin arkasında durduk ve sonuna kadar 
gittik. Bireyselliği ikinci plana atarak tam bir takım halinde 
hareket ettik. Birbirimize her konuda destek olarak ilerledik. 
Keleşler İstanbul Sigorta’nın müşterilerine sağladığı güven or-
tamı ve deneyim, gayretlerimizle birleşince istediğimiz netice-
yi elde ettik. Bu süreçte bizi sürekli destekleyen yöneticimiz 
Banu Keleş’e, ekip arkadaşlarıma ve elbette müşterilerimize 
teşekkür ederim. 

Sigorta Danışmanı SEDA DÜZENLİ: 
POTANSİYELİMİZİN FARKINA VARMAK 
BİZİ ZİRVEYE TAŞIDI 
Her şeyden önce yıllardır son derece çetin ama keyifli bir yarı-
şın içinde olmak bizim için güzel bir deneyimdi. Allianz Lig’de 
üst üste birkaç kez bölge birinciliğine ulaştıktan sonra çıtayı 
daha yukarı taşımamız gerektiğinin farkındaydık. Ortada fut-
bol ruhundan esinlenen bir mücadele vardı ve bireysel hareket 
etmek takım oyununa katkı sağlamayacaktı. Biz de Keleşler 
İstanbul Sigorta Ekibi olarak takım ruhunu esas aldık. Aylık 
ve günlük toplantılarla tüm süreci adım adım yönettik. Eksik 
kalan bir noktayı bir başka takım üyesi kapattı. İşin bizim ta-
raftaki en önemli kazancı belki de bu dayanışma ruhunu pe-
kiştirmemiz ve işlerimize aktarabilmemizdi. Bir şeyi inanarak 
odağınıza aldığınızda hedefe ulaşmak için tüm enstrümanları 
değerlendirebiliyorsunuz. Allianz Lig’de ilk 10’a girdiğimiz-
de, basamakları birer birer çıkacağımızı biliyorduk. Sorum-
luluklarımızı paylaştık, programlı hareket ettik ve belki de en 
önemlisi Keleşler İstanbul Sigorta’nın müşterisiyle kurduğu 
güçlü bağı geliştirdik. Üstelik ekonomik olarak sürekli dalga-
lanmaların yaşandığı bir dönemde bu başarıya ulaşmak bizim 
için iki kez anlamlı oldu.

ALLIANZ LİG’DE DAHA ÖNCE BİRÇOK DEFA BÖLGE BİRİNCİLİĞİNE ULAŞAN KELEŞLER İSTANBUL SİGORTA, TÜRKİYE 
GENELİNDE İLK 10’A GİRDİKTEN SONRA 2017 YILINDA ÜÇÜNCÜLÜĞE KADAR YÜKSELDİ. ALLIANZ LİG’İN SON YILI OLAN 

2018’DE İSE KELEŞLER İSTANBUL SİGORTA HEDEF GERÇEKLEŞTİRME PERFORMANSIYLA ADINI ZİRVEYE YAZDIRDI. 

ALLIANZ LİG TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLÜ, 5-7 EKİM 2019 
TARİHİNDE ANTALYA’DA DÜZENLENEN ACENTE TOPLANTISINDA 
ALLIANZ SİGORTA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ONUR KIRCI 
TARAFINDAN KELEŞLER İSTANBUL SİGORTA ADINA 
BANU KELEŞ’E TAKDİM EDİLDİ.
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Sigorta Danışmanı HABİBE KIYMET: 
ŞAMPİYONLUĞA UZANAN YOLDA 
SON DERECE ÖNEMLİ FARKINDALIKLAR YAŞADIK 
Keleşler İstanbul Sigorta olarak yıllardır müşterilerimizi mer-
keze aldığımız ve tüm yapımızı o merkez üzerinde şekillen-
dirdiğimiz bir yaklaşıma sahibiz. Bu bize iki şey sağlıyor. Bi-
rincisi müşterilerimizle uzun soluklu, sürdürülebilir bir bağ 
kuruyoruz. Çünkü onların beklentilerini ve gerçek ihtiyaç-
larını en verimli şekilde analiz edip bu eksende çözüm su-
nabiliyoruz. İkincisi ise koşulları ve değişimi dikkate alarak 
sonuç odaklı stratejiler kurgulayabiliyoruz. Böylece hedefle-
rimize adım adım ilerleyebiliyoruz. Allianz Lig, ifade ettiğim 
yaklaşımı tüm bileşenleriyle ortaya koyabildiğimiz, bunu ya-
parken ekip olarak önemli kazanımlar ettiğimiz uzun soluklu 
bir yarış oldu. Bölge liderliğinden Türkiye Şampiyonluğuna 
uzanan bu yolda; hızlı strateji geliştirebilmek, ekip uyumunu 
yakalamak, yapabileceklerimizin ufkunu görebilmek gibi son 
derece önemli farkındalıklar yaşadık. Elde ettiğimiz sonuçla 
hem bireysel hem de ekip olarak büyük bir mutluluk ve gurur 
yaşadık. 
Ekip olarak her gün çalışma planımızı oluşturup ne yapmamız 
gerektiğine odaklandık. Eksik kaldığımız yerleri tamamlarken 
her aşamada birlikte hareket ettik. Yapabileceğimize inandık 
ve birbirimizi destekledik.  Sonuçta ise içinde bulunduğumuz 
o tatlı rekabet motivasyonumuzu ve bizi zirveye taşıdı.

23 yıldır güven hizmete dönüşüyor
Aldığı birçok ödülün yanı sıra müşterileriyle kurduğu uzun süreli dostluklar sayesinde hem hizmet kalitesi hem de başarısı tescillenen 

Keleşler İstanbul Sigorta, Banu Keleş’in liderliğinde faaliyetlerini sürdürüyor. 23 yıldır sektördeki farklılığını ortaya koyan Keleşler İstanbul 
Sigorta,  temel aldığı değerler ve ekibinin yetkinlikleriyle müşteri memnuniyetini tesis ediyor. Müşterilerinin tüm sigorta ihtiyaçlarına 
kişiye özel alternatifler ve köklü bir tecrübeyle çözüm sunan Keleşler İstanbul Sigorta; Zorunlu Trafik Sigortası’ndan Kaskoya, Bireysel 

Emeklilikten Sağlık Sigortası’na kadar çok geniş bir yelpazede hizmet veriyor.

KELEŞLER İSTANBUL SİGORTA EKİBİ, ALLIANZ LİG’DEKİ ZİRVE YOLCULUĞUNUN 
YORGUNLUĞUNU KAPADOKYA GEZİSİYLE ATTI. 2019 NİSAN AYINDA 
DÜZENLENEN GEZİDE EKİP ÜYELERİ, YENİ BAŞARILAR İÇİN ENERJİ TAZELEDİ. 
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BUGÜN VE YARIN İÇİN BÜYÜK ÖNEME SAHİP 
KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI 

Yakın zamanda büyük bir 
hızla hayatımıza giren ki-
şisel verileri koruma kav-
ramı ve Kişisel Verilerin 
Koruma Kanunu, 2018 Ni-
san ayından sonra tüm hü-
kümleri ile uygulanabilir 
hale geldi ve küçük, orta, 
büyük ölçek fark etmeksi-

zin tüm şirketlerin de önemli ölçüde önlemler almasını zorunlu 
hale getirdi. Günümüzde her türlü bilgiye çok kolay ulaşmak 
bir taraftan çok memnun edici olsa da kişisel verilere müdahil 
olunması özgürlükleri ciddi şekilde sıkıntıya sokabiliyor.
Hepimizin bildiği üzere kişisel veri; kimliği belirli veya belirle-
nebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade ediyor. 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun gerekçesinde; “Kişinin 
fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini 
ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta 
numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda 
kişinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, tele-
fon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, 
pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, 
parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi 
belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir.’’ 
denilmek suretiyle kişisel veri kavramının bizim ilk aklımıza 
gelen sınırlardan daha geniş sınırları kapsayabileceğini ve daha 
küçük detayların da kişisel veri olarak nitelendirilebileceğini or-
taya koydu.

Kişisel veri kavramının son dönemde bu denli önemsenmesinde 
Anayasa Mahkemesinin de kararı etkin oldu. Bu karar içinde 
“Kişisel verilerin korunması hakkı, kişinin insan onurunun ko-
runmasının ve kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi hakkını işaret 
eder. Bunu da kişisel verilerin işlenmesine bağlar.” “Kişisel ve-
rilerin ticari işletmeler için kıymetli bir varlık niteliği kazanma-
sı neticesinde, özel sektör unsurlarınca yaratılan risklerin daha 
yaygın ve önemli boyutlara ulaşması, terör ve suç örgütlerinin 
kişisel verileri ele geçirme yönündeki faaliyetlerinin artması gibi 
etkenler sebebiyle kişisel verilerin geçmişte olduğundan çok 
daha fazla korunmaya muhtaç olduğu ve kişisel verilerin korun-
ması, kişinin verilerinin geleceğini bizzat kendisinin belirleme 
hakkı ifade edilmiştir.”
Bu çerçeveye dâhil olan kuruluşlar olarak bizim de ilk etapta 
bilmemiz ve dikkat etmemiz gereken hususlar;
s İşleme: Kişisel verilerin ilk defa elde edildikleri an itibariyle 
işleme fiili ile başlamaktadır. 
s Depolama/muhafaza etme: Dijital ya da fiziksel ortamda, 
kişisel verilerin saklanması, barındırılması ya da depolanması 
işleme kapsamında kabul edilir.
s Değiştirme / Yeniden Düzenleme: Kişisel verilerin, çeşitli 
yöntemler kullanılmak suretiyle değiştirilmesi ya da yeniden 
düzenlenmesi değiştirme sayılır.
s Aktarılma / Devralınma: Kişisel verilerin çeşitli yöntemlerle 
iletilmesi de işleme faaliyeti kapsamındadır.
Kişisel veriler ancak bu şartlar kapsamında işlenebiliyor. Bun-
ların dışında yapılan veri işlemesi bize hukuki sorumluluk do-
ğuracak. 
Verilen bilgiler dâhilinde ve süreleri de dikkate alarak, bilgilen-
dirme yükümlülüğümüzü kanunda gösterildiği şekilde yerine 
getirmek, verilerin işlenmesi konusunda müşterilerimizin açık 
rızasını almak, kişisel verilerin muhafazası konusunda üzerimi-
ze düşen dikkat ve özeni göstermek hepimizin faydasına olacak.

A. AYKUT ERTAN
PERAKENDE ARAÇLAR 
SATIŞ BÖLGE MÜDÜRÜ 
(1. BÖLGE) SATIŞ 
DİREKTÖRLÜĞÜ / FORD OTOSAN
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YEPYENİ BİR BOYUT KAZANIYOR
OTOMOBILE BAKIŞ 
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MCKINSEY’İN DÜNYA 
ÇAPINDA ARAŞTIRMALAR 
GERÇEKLEŞTİREN BİRİMİ 
‘MCKINSEY CENTER FOR 
FUTURE MOBILITY’ YENİ 

NESİL YOLCULUKLARA 
İLİŞKİN RAPORUNU 

YAYINLADI. BUNA GÖRE 
OTOMOBİL KULLANIM 

ALIŞKANLIKLARI 
ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILDA 

BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM 
GEÇİRECEK. 

Yönetim danışmanlığı firması McKinsey, en-
düstrideki 4 temel trend kapsamında otomo-
tivin geleceğine dair öngörülerini ve araştırma 
sonuçlarını paylaştı. McKinsey danışmanları-
na göre; otonom sürüş, bağlanabilirlik, elekt-
rifikasyon ve araç paylaşımındaki gelişmeler, 
sadece otomotivde değil, sigortacılık, hizmet 
sektörü ve kamu gibi pek çok alanda köklü 
bir değişim yaratacak.  

Otonom sürüş, mobilite deneyimini 
baştan yaratacak
Bugün neredeyse tüm otomotiv üreticileri, 
araçların çok az ya da hiç sürücü müdahale-
si olmadan yol alabilmelerine olanak tanıyan 
otonom sürüş projeleri yürütüyor. İnsanları 
yeni nesil yolculuk deneyimiyle buluşturması 
beklenen bu teknolojinin potansiyel büyük-
lüğünü gözler önüne sermek üzere ‘McKinsey 
Center for Future Mobility’, uluslararası çapta 
bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışma kapsa-

mında farklı teknolojik ve ekonomik koşul-
larda, şehir içi ve otoyol şartlarında 40’tan faz-
la araç kullanımı senaryosu modellendi. Buna 
göre; 2030 yılında otonom araçlar, küresel öl-
çekte yıllık 1,6 trilyon Dolar değer yaratacak 
potansiyele sahip olacak. 

Sürücü kaynaklı kazaların 
önlenmesiyle çok yönlü 
tasarruf sağlanacak 
Yaratılacak değerin neredeyse üçte biri, artık 
ihtiyaç duyulmayacak park alanlarının ticari 
alanlara ya da konutlara dönüştürülmesin-
den elde edilecek. %15’i çalışanların her gün 
iş için yaptıkları yolculukların verimli hale 
gelmesinden elde edilecek. Yaklaşık 4 milyar 
Dolar’ı ise çevresel zararın engellenmesinden 
kazanılacak. En önemlisi ise bu değerin ya-
rısından fazlası, insan hatalarından kaynak-
lanan milyonlarca kazanın önlenmesiyle sağ-
lanacak. Örneğin, 2040 yılında, Almanya’da 

otonom araçların önleyeceği kazalar sayesinde sadece hastane 
ve medikal hizmetlerden 1,2 milyar Euro tasarruf edilebileceği 
hesaplandı. Dolayısıyla otonom araçlar insan hayatına, çevreye 
ve ekonomiye güçlü bir değer sunma potansiyeline sahip. Bu-
nunla birlikte endüstri liderleri ve karar vericilerin bir dizi olası 
probleme karşı da önlem almaları ve yeni nesil yöntemler geliş-
tirmeleri gerekecek. 
Otonom sürüşle birlikte azalan risklerden dolayı sigortacılık 
sektörü daralma yaşayabilir, otomobille olan ilişki değişeceği 
için alkollü araç kullanma cezası tarih olabilir ve bunun yerine 
yeni bir yasal çerçeve belirlenmesi gerekebilir. Ayrıca otonom 
araçlara olan ilgi üretimden kaynaklı enerji tüketimini artırabilir 
ve kamunun araç vergileri ve plaka ücretleri gibi gelir kaynakları 
çarpıcı bir şekilde azalabilir.

Bağlantılı araçlar 
mobiliteye turbo 
güç katacak
Bağlanabilirlik trendi oto-
mobillere olağanüstü bir 
güç ve potansiyel kazandı-
rıyor. Bağlantılı araçlar bir 
yandan kullanıcıların yol-
culuk deneyimlerini zen-
ginleştirirken bir yandan 
da yeni hizmet alanlarının 
ve iş modellerinin gelişme-
sine olanak veriyor.  Bağ-
lanabilirlik sayesinde elde 
edilen bilgi ağı, sürücüler, 
otomobil üreticileri ve ye-
nilikçi hizmet sağlayıcılar için değer taşıyor. Yapay zeka ve sez-
gisel ara yüzlerin de kullanımıyla otomobiller, bilgiyi zengin bir 
deneyime, verimli bir yolculuğa ve kârlı bir işe dönüştürmeye 
hazırlanıyor.
McKinsey’nin yapmış olduğu araştırmalara göre; araç sahipleri 
bağlantılı otomobillere yoğun ilgi gösteriyor. 2030 yılına dek 
yeni araçların yüzde 45’inin kullanıcılarına özel kontrol, eğlen-
ce ve reklam gibi hizmetler sunabilecek seviyede bağlanabilirlik 
özelliklerine sahip olacağı ve 450-750 milyar Dolar aralığında 
bir değer yaratabileceği öngörülüyor. İleriki yıllarda ise bağlan-
tılı araçlar canlı diyalog, kişiselleştirilmiş tercihler ve sanal şoför 
gibi yeni özellikler kazanacak. 

Karbonsuz mobilite 
çözümleri yolda 
Hem üretici hem de tüketici 
tarafında elektrikli araçla-
ra olan ilgi hızlı bir şekilde 
artıyor. Tasarım ve üretim-
deki gelişmeler, elektrikli 
araçların kârlılığını artırarak 
teşviklere olan ihtiyacı azal-
tıyor. Düşük karbon emis-
yonlu elektrikli araçlar, mo-
bilitenin geleceğinde önemli 
bir rol oynuyor. Her geçen 
gün daha fazla kişi daha 
temiz bir ulaşım aracı olan 
elektrikli araçlara yöneliyor. 

McKinsey, 2020’de elektrikli araçların sayısının dünya çapın-
da 3 milyona ulaşacağını öngörüyor. Araç almayı düşünenlerin 
yüzde 20’den fazlası elektrikli araçları tercih edebileceğini belir-
tiyor. Bu oran genç ve şehirli kitlede daha da artıyor.   
Teşvikler ve regülasyonların da yardımıyla pek çok pazarda 
elektrikli araç satışları yıllık bazda katlanarak büyüyor. Örne-
ğin; Norveç’te 2014’te yüzde 11 olan elektrikli araçların oranı 
2018’de yüzde 32’ye yükseldi. Çin bir yandan uyguladığı teşvik-
ler ve düzenlemeler bir yandan da düşük ücretli, geniş yelpaze-
de araç seçeneği ile elektrikli araç satışlarında global çapta lider-
liği üstleniyor. 2017’de ülkedeki elektrikli araç satışları yüzde 
72 oranında arttı.

OTONOM SÜRÜŞ 2030 YILINDA, 
YILDA 1,6 TRİLYON DOLAR DEĞER 
YARATMA KAPASİTESİNE SAHİP 
OLACAK. 2030’DA ARAÇLARIN YÜZDE 
45’İ GELİŞMİŞ BAĞLANABİLİRLİK 
ÖZELLİKLERİYLE DONATILACAK 
VE 450 İLÂ 750 MİLYAR DOLAR 
DEĞERİNDE BİR EKONOMİ 
YARATACAK. DÜNYADA KULLANILAN 
ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI İSE KISA 
VADEDE 3 MİLYONA ULAŞACAK.



‘ELEKTRİKLİ’ REHBERİ
YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN 

FORD, “DAHA İLERİYE, 
ELEKTRİKLE” MOTTOSUYLA 

GELİŞTİRDİĞİ ELEKTRİKLİ 
ARAÇLARINI PAZARA SUNUYOR. 

ANCAK HER ELEKTRİKLİ 
ARACIN TEKNOLOJİSİ 

BİRBİRİYLE AYNI DEĞİL. 
BUNDAN BÖYLE DAHA SIK 
DUYACAĞIMIZ HİBRİT, YARI 

HİBRİT, TAMAMEN ELEKTRİKLİ 
GİBİ KAVRAMLAR NEYİ İFADE 

EDİYOR; YAKINDAN BAKALIM…

Elektrikli araçlar, kullandıkları teknolojilere göre bazı temel farklılıklara sa-
hip. Genel olarak dört ana elektrikli güç seçeneği var. Hibrit (HEV), Yarı Hibrit 
(MHEV), Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) ve Tamamen Elektrikli (EV) olmak üzere 
dört ayrı formda üretilen elektrikli araçlar, farklı ihtiyaçlara ve beklentilere çö-
züm sunuyor. 

HİBRİT (HEV)
Hibrit araçlarda bulunan elektrik motoru, içten yanmalı motoru destekleyerek 
aracın hareketini tek başına sağlayabilir. Performans ve yakıt optimizasyonu-
nun yanı sıra kısa mesafeli sürüşlerde sadece elektrikli motor ile yol almanızı 
mümkün kılar. 

YARI HİBRİT (MHEV)
Yarı Hibrit araçlarda bulunan elektrik motoru, tek başına aracı hareket ettire-
mez. Bu motorun görevi yakıt verimliliğine destek olmak ve hızlanma modları 
sırasında performansa destek olmaktır. Bu tür araçlarda bulunan elektrikli motor 
ve gelişmiş batarya sistemi aracınızı hareket ettirmek için tek başına yeterli ol-
madığından içten yanmalı motorunuz sizi nereye kadar götürürse gidebilirsiniz.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT (PHEV)
Şarj Edilebilir Hibrit, araçlarda bulunan elektrikli ve içten 
yanmalı motorlar birlikte çalışır. Yüksek menzil kapasitesi-
ne sahip elektrikli motor, yolculuklarınızı sıfır emisyon ile 
yapmanızı sağlar. Sadece elektrikli motor ve sıfır emisyon 
salımı ile 50 km’ye kadar mesafelerde yolculuklar yapmanıza 
imkân tanır.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ (EV)
Tamamen Elektrikli araçlar adından da anlaşılacağı üzere 
yüzde 100 elektriklidir. Tek yapmanız gereken şarj etmek 
ve sonra aracınızla birlikte keyif sürmektir. Dolu bir batarya 
önceki teknolojiye sahip araçlarda ortalama 160 km menzil 
sunarken günümüzde bu mesafe ortalama 500 km’ye kadar 
ulaşmaktadır.

ŞARJ MESELESİ NASIL ÇÖZÜLÜYOR? 
Hayatımızın her bir noktasına giren “şarj”, artık yollarda da 

sıkça karşımıza çıkacak ve geleceğin araçlarının en önemli 
özelliğini oluşturacak.
Günümüzün elektrikli ve hibrit araçları farklı şekillerde şarj 
edilebiliyor:
Rejeneratif fren: Bu şarj sistemi elektrikli aracın bataryasını 
frenleme anında oluşan ve boşa giden enerjiyi kullanarak şarj 
etmektedir. Dışarıdan bir güç kaynağına bağlanmaz.
Dışarıdan bir güç kaynağı ile şarj edilebilir alternatiflere gelin-
ce, burada da karşımıza üç farklı alternatif çıkmaktadır:
230V standart priz kullanarak şarj edilebilir hibrit ve elektrik-
li araçlarınızı standart prizlerden şarj edilebilirsiniz.
Evinize özel olarak monte edilen “WallBox şarj istasyonu” adı 
verilen küçük bir güç kaynağı ile şarj edilebilir hibrit ve elekt-
rikli aracınızı hızla şarj edebilirsiniz.
Alışveriş merkezi, benzin istasyonu gibi halka açık çeşitli 
alanlara yerleştirilmiş ve sayıları gün geçtikçe artmakta olan 
şarj noktalarında da şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araçları-
nızı şarj etmeyi tercih edebilirsiniz.

32 OCAK-ŞUBAT-MART 2020 l 33

Keleşlerlife
Mercek

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA OLAN İLGİ DÜNYA GENELİNDE HER GEÇEN GÜN ARTMAYA DEVAM EDİYOR. YAYINLANAN BİR 
RAPORA GÖRE AVRUPA’DAKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI 1 MİLYON ADEDİN ÜSTÜNE ÇIKTI. TÜRKİYE’DE DE ELEKTRİKLİ 
ARAÇLARA OLAN İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR. BAZI YAPISAL DÜZENLEMELER VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI 
TAMAMLANDIĞINDA TÜM AVRUPA’DA ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMINDA CİDDİ BİR YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜLÜYOR.  



MÜKEMMEL OLMAK YA DA MÜKEMMEL OLANA SAHİP OLMAK İLK BAKIŞTA KULAĞA 
HOŞ GELSE DE ASLINDA ULAŞILMASI GÜÇ BİR HEDEFTİR; ÇÜNKÜ DAHA KUSURSUZU HEP OLACAKTIR. 

MÜKEMMELİYETÇİLİK İŞLEVSELLİĞİNİ KAYBETTİĞİNDE İSE HUZURA KAVUŞMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR. 

M. FATİH ŞİRAZ / UZMAN KLİNİK PSİKOLOG 

İzlediğimiz reklamlarda, filmlerde, popüler televizyon programlarında mü-
kemmeli öven, kusursuzluğa özendiren bir mesaj bulmak mümkün. Mesela 
kusursuz ilişkiler, yılın muhteşem çiftleri, kusursuzluk timsali kadınları (hem 
evli hem bakımlı hem çalışan hem sosyal hem çocuk bakan hem ev işle-
ri yapan; hayatın her alanında mükemmeli aynı anda yaşayabilen kadınlar) 
sadece birkaç örnek olarak düşünülebilir. Dahası topluma kusursuz olarak 
sunulan modellerin, aktörlerin, aktrislerin hayatlarında hiç de azımsanmaya-
cak derecede mutsuzluk ve travmalara şahit olduğunu bilsek de gün geçtikçe 
artan oranda bu kişiler idealleştiriliyor ve model alınıyor. Yine günümüzün 
en önemli problemlerinden birisi de gerçek hayatta ulaşılamayan kusursuz 
kimliklere inat sanal gerçeklikte oluşturulan kusursuz sahte benlikler. İşin 
aslı bizi tüketim çılgınlığına iten kusursuzluk balonu hiçbir zaman yeterli 
gelmiyor, o arzulanan cennete kavuşulması mümkün olmuyor.
 

meliyetçilik bireyin depres-
yon, öfke problemleri, kay-
gı bozuklukları, öz güven 
eksikliği, yetersizlik hisleri 
gibi psikolojik problemlere 
yatkınlığı arttırmanın yanı 
sıra yaşanan sürekli gergin-
lik ve stres, mide rahatsızlık-
larına, sebepsiz ağrılara hatta 
damar tıkanıklığı gibi hayati önem 
arz eden fiziksel sağlık sorunlarına da 
yol açabilir.    

Mükemmeliyetçilikten nasıl kurtulabilirim?
Birey eğer bu kişilik özelliğinden mustaripse aslında değişim 
için ilk adımı atmıştır. Değişime inanırsa ve sorumluluk alırsa 
bu davranış kalıplarını zaman içerisinde daha işlevsel olana 
dönüştürebilir. Öncelikli olarak düşünce yapılarındaki man-
tıksal hatalara odaklanarak ve bunları değiştirmekle işe başla-
nabilir. Samimiyetle doğru şekilde yapılan gözlemler sonucu 
belirlenen düşünce hataları farklı tekniklerle yeniden düzen-
lenerek daha işlevsel ve daha sağlıklı olanıyla değiştirilebilir. 
Ama en önemli etken bu değişimin emek ve sabır gerektir-
diğini unutmamak. Bir günde oluşmayan kişilik özelliklerini 
kısa sürede değiştirmeyi beklemek pek gerçekçi olmayacaktır. 
Düzeltilmeye çalışılan alışkanlıklar zaman zaman tekrar ede-
cek, bazen azalacak bazense tamamıyla ortadan kalkacak ama 
süreçte istikrarlı olunduğunda işlevsel olmayan mükemmeli-
yetçi kişilik özellikleri yerini daha etkin ve güzel özelliklere 
bırakacaktır. 

Mükemmeliyetçilik nedir? 
Genel olarak değerlendirdiğimiz-
de mükemmeliyetçilik kavramı 
pozitif olarak algılanır. Hatasız 
olmaya çalışmak, karşılaştığı du-
rumlara titiz bir şekilde yaklaş-
mak ve kusursuz olma yönünde 
çaba sarf etmek kulağa hoş gelen 
ve başarılı olabilmek için gerek-
liliktir. Bu genel tanımdan sonra 
mükemmeliyetçiliği iki şekilde 
ifade etmek daha uygun olur. 
İşlevsel mükemmeliyetçilik; yani 
bireyin hayatına engel teşkil et-
meyen, başarıya ulaşmayı ko-
laylaştıran, yaşam ve iş kalitesini 
arttıran kişilik özelliğidir. Mü-
kemmeliyetçilik işlevsel olduğunda olumlu bir kişilik özelli-
ğidir. Mükemmeli aramak, işini kendi kapasitesi ve sınırlılık-
larını göz önünde bulundurarak en iyi şekilde yapmak için 
çabalamak ihtiyacımız olan bir şey. Toplumdaki bireylerin 
aynı bilinç ve ahlaki seviyede kendi üzerine düşen sorumlu-
luğu hakkıyla yerine getirmesi toplumsal huzur açısından son 
derece önemlidir. 
Diğer mükemmeliyetçilik tanımı ise işlevselliğini kaybetmiş 
olan mükemmeliyetçiliktir. Bizim için problem olan kısım 
tam da budur. Bireyin hem kendisi için hem de çevresindeki-
ler için yaşaması adeta kâbusa dönüşür. Hiçbir iş zamanında 
bitirilemez, mutlu olmak ya da tatmin olabilmek mümkün de-
ğildir, hatayı tahammül olmadığından sürekli gergin bir halde 
acaba nerde sorun çıkacak diye beklerken hayatın güzellikle-
rini yaşayamamaktır. Kısacası mükemmeliyetçilik işlevselliği-
ni kaybettiğinde huzura kavuşmak mümkün değildir. 
Mükemmeliyetçiliğin hangi durumlarda işlevselliğini yitirdi-
ğine gelince bu konuya birçok açıdan yaklaşabilir. İlk olarak 
bireyin düşüncelerindeki ve hayatı yorumlama ilkelerindeki 
negatif yaklaşımların baskın hale gelmesi diyebiliriz. Örneğin 
önemli olsun olmasın bütün durumları aynı düzlemde değer-
lendirmek hatalı bir yaklaşımdır. Bir yemeğin tuzunu fazla 
kaçırmak ile bir muhasebecinin personel maaşlarını yanlış 
hesaplaması aynı öneme sahip hatalar değildir. Diğer etken 
olayları/durumları yorumlarken “aşırı uçlarda düşünme, fe-
laketleştirme, olumluyu yok sayma, duygulara göre mantık 
yürütme, aşırı genelleme” gibi gerçeği yansıtmayan mantıksal 
hataların artmasıdır. İşlevsel olmayan mükemmeliyetçilik, ilk 
olarak hem kendisi hem de çevresindeki insanlar için hayatı 
çekilmez hale getirir. Sonuç olarak işlevsel olmayan mükem-
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Mükemmelliyetçilik bir süreçtir 
Sonsöz olarak mükemmellik ulaşılacak bir hedeften çok bu yolculuktaki süreçtir. Gerçek mükemmellik sanıldığı gibi her şeyin kusursuz 
olduğu, istek ve arzuların limitsizce gerçekleştiği menzilden çok öte anlamlar içeriyor. Gerçek mükemmellik; insan olarak kusurlarımızı, 
zayıflıklarımızı kabul ederek sevgi, hoşgörü, huzur, güven gibi olumlu duyguları destekleyip, kibir, hırs, öfke, haset, bencillik gibi olumsuz 
duyguları pekiştirmekten kaçınmaktır. Hata yapmaktan korkmak yerine yaptığı hatayı tekrarlamamaktır. Olumlu kişilik özelliklerini 
geliştirmeye çalışarak, zamanını ve enerjisini kendisi için, toplum için, insanlık için kullanabilmektir.

MÜKEMMELLİK 
göründüğü kadar mükemmel olmayabilir 



Araştırmacılar, 2004 yılında Kıbrıs’ta tarih öncesi bir kedi me-
zarı keşfedince insanla kedi arasındaki dostluğun 10 bin yıl 
öncesine uzandığını da bulmuş oldular. Bu, neredeyse insan-
lığın yerleşik hayata geçtiği döneme denk geliyor. Yani büyük 
ihtimalle uygarlığın başlangıcında kedilerin ıslak burunlarının 
da payı var. 
Antik Mısır’ın rahipleri, bir kediyi kasten veya kazara öldür-
menin cezasının ölüm olacağı hükmünü verdiler. Persler, Mı-
sırlılarla olan savaşlarında, Mısırlıların kedilerini yücelttikleri-
ni bildiklerinden canlı kedileri kendilerine siper ettiler.
Bu sıkı ilişki Orta Çağ’da karanlık bir dönem yaşadı; birçok 
kedi çeşitli dogmatik düşüncelerle katledildi. Sonuçta ise ke-
dilerin yokluğundan faydalanan kemirgenler önce Avrupa’ya 
oradan tüm dünyaya vebayı yaydı. İnsanlık, kedilerin ahını 
aldı, bedelini çok ağır ödedi. 
Türk kültüründe kediler hep baş tacı edildi, onlara eziyet 
edenlere karşı fermanlar çıkarıldı. Bugün ise kediler modern 
insanın en yakın dostu olmayı sürdürüyor. Kedilerle ilişkimiz, 
onların tahıl ambarlarını kemirgenlerden koruyan görevlerin-
den çok daha öte bir anlam kazanmış durumda. Çünkü onlar 
10 bin yıldır insana iyi geliyor, sadece varlıklarıyla bile şifa 
oluyor. İşte yazımızın asıl temasını bu özellikleri oluşturuyor. 
Sevgiyle yoldaş ettiğimiz kedilerin dünyamızdaki yerleri gö-
rünenden fazla. 
 
Sağlıklı yaşamın reçetesi; kedi sevgisi 
Bilimsel araştırmalar evcil hayvan sahiplenmenin, özellikle de 
kedi beslemenin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri oldu-
ğunu ortaya koyuyor. Evcil hayvan beslemek yaşam tarzımı-
zı değiştirmekle kalmıyor, daha sağlıklı olmamıza da yardım 
ediyor. Bilimsel araştırmalar çoğu zaman köpek - insan etkile-
şimine yoğunlaşırken birçok çalışma en çok sahiplenilen evcil 
hayvanlardan kedilerin de zihinsel ve fiziksel sağlığımız için 
ne derece yararlı olduğunu gösteriyor.
Bunun yanında, 2015 yılında evcil hayvan gıda endüstrisi ta-
rafından yürütülen pazar araştırmasına göre, kedi sahipleri 
onların sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin zaten farkında. 
Araştırmaya göre kedi sahibi kadınların yüzde 40’ı, erkeklerin 
ise yüzde 25’i kedilerinin fiziksel sağlıkları için iyi olduğuna 
kesinlikle katılıyor. Aynı araştır-
manın sonuçlarına göre kadınların 
yüzde 52’si ve erkeklerin ise yüz-
de 28’i, kedilerinin akıl sağlıkları 
için de yararlı olduğunu ‘kesin-
likle’ düşünüyor. Pek kedi sa-
hipleri gerçekten haklılar mı? 
Yanıtı yine uzmanlar veri-
yor; işte kedilerin sağ-
lığımıza kattıkları: 
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KEDİ SAHİBİ OLMAK, YILLARCA SÜRECEK TUTKULU 
BİR İLİŞKİ ANLAMINA GELİYOR. KİMİ ZAMAN KİMİN KİMİ 

SAHİPLENDİĞİ BELİRSİZLEŞEBİLİYOR. AMA KEDİNİZE İYİ 
BAKIN ÇÜNKÜ O SİZE ÇOK İYİ GELİYOR. 
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Sağlıklı Yaşam
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“The Stress-Proof Brain” kitabının yazarı ve lisanslı klinik psikolog Mela-
nie Greenberg’e göre, kedi sevmek vücutta oksitosin hormonu salgılan-
masına neden oluyor. Bağlanma hormonu ya da ‘kucaklama kimyasalı’ 
olarak bilinen oksitosin, insanlarda stresi azaltarak daha az endişeli 
hissetmeye yardımcı oluyor.

s Kalp krizine karşı koruyucu
Vasküler ve Girişimsel Nöroloji Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmaya 
göre, kedi sahiplerinin kalp krizi veya felç nedeniyle ölüm riskleri azalı-
yor. Kedi mırıltısı sesi sinirlerinizi yatıştırarak sakinleşmeyi sağlamakla 
kalmıyor kan basıncını da düşürüyor.

s Çocuklar için alerjiye karşı evcil hayvan etkisi
Klinik ve Deneysel Alerjiler Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmada, ha-
yatının ilk yıllarında kedi ile birlikte yaşayan gençlerin ileride evcil hay-
van alerjisine yakalanma ihtimali azalıyor. Test edilen alerjiler arasında 
kedi, evcil hayvan alerjileri, toz alerjisi, çimen alerjisi gibi yaygın görülen 
alerji çeşitleri yer alıyor.

s Kedi sahipleri daha zeki olabilir :)
Bristol Üniversitesi’nde yapılan araştırmalara göre kedi sahibi insanla-
rın üniversite bitirme oranı köpek sahibi olanlara nazaran daha yüksek.  
Benzer şekilde 2014 yılında Wisconsin’de yapılan araştırmaya göre kedi 
sahibi olan üniversite öğrencilerinin daha yüksek notlar aldığı ortaya 
çıkmış.

s Kolesterolü ve trigliseritleri azaltır
Beslenme şekli ve egzersizin kolesterol ve trigliserit seviyelerini azalt-
madaki önemi büyük. Fakat kedi sahibi olmanın da öyle. 2006 yılında 
Kanada’da yapılan bir çalışmaya göre, kedi sahibi olmak bu konuda bazı 
ilaçlardan dahi daha iyi bir etkiye sahip.

s  Felç riskini azaltır
Minnesota Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışma, kedi beslemenin felç ris-
kini 3’te 1 oranına varana kadar azalttığını söylüyor.

s Kemik ve kasları iyileştirir
Kediler, 20 ila 140 hz arasında mırıldar ve bu mırıltının iyileştirici etkileri 
olduğu bilinir. Kemiklerimiz de en iyi 25 ila 50 hz ve 100 ila 200 hz fre-
kans aralığında iyileşir.

Kedi sevmek 
stresi azaltıyor

İNSANLIĞIN 
ASİL ŞİFACILARI 
İNSANLIĞIN 
ASİL ŞİFACILARI 



KENDİ KENDİNE 
KONUŞMAK 
DELİLİK MİDİR?

Kendi kendine konuşmasının nedenleri nelerdir?
Yalnızlık: Sosyal iletişim, beynin psikolojik gereksinimlerin-
den en önemlisidir. Yalnızlık duygusu kişinin yaşadığı ağır 
travmalardan biridir. Örneğin, konuşmaması için odaya kapa-
tılan biri bir süre sonra kendi kendine konuşarak ruh ve akıl 
sağlığını koruma altına almaya çalışacaktır. Bu beynin sağladı-
ğı ve gerekli gördüğü bir savunma mekanizmasıdır.

İletişimsizlik: Yaşadığımız modern çağda kullandığımız tek-
nolojik aletler ailemizle ve sosyal çevremizle daha az iletişim 
kurmamız neden oluyor. Bu nedenle gün içinde yüz yüze 
sağlıklı kurmayı başaramadığımız iletişimi doğru olmayan za-
manlarda kendi kendimize kuruyoruz. 

Kendi kendine konuşmayı stresi azalt-
ma unsuru olarak kullanma: Yemek 
yaparken, araba kullanırken, tıraş olur-
ken kısaca hayatımızın birçok aşama-
sında kendi kendimize konuşarak 
bize yük olan sorunlara çözüm 
arıyor, stresimizi azaltıyoruz. Bu 
yöntem aynı zamanda içimizde 

baskıladığımız öfke, üzüntü, pişmanlık gibi olumsuz duygu 
yoğunluklarının da azalmasına yardımcı oluyor. 

Oto kontrolü sağlama: Kendi kendine konuşma, kişinin oto 
kontrolünü sağlamasına yardımcı olabilir ve kişinin yanlış ka-
rarlar vermesini engelleyebilir. Örneğin, sinirlendiğiniz kişiyle 
konuşmak istiyorsunuz. Bu durumda beyin onunla konuşma-
dan önce bilinçli olarak karşınızda o varmış gibi kendi kendi-
nize konuşma provaları yaptırarak yanlış davranışlar içerisine 
girmemeniz için uyarıcı etki sağlıyor. 

Bazı durumlarda tedavi gerekiyor
Kişi içinde bulunduğu çevreden kendisini kopararak ken-
di düşünsel mekanizması içerisinde kendine özel, ayrı bir 
yaşam sahası oluşturuyor. Örneğin, düşünsel olarak imge-
lediği kişilerle hayal ettiği şekilde ya da varmış gibi görerek 
konuşmalar yapabiliyor. Bu gibi durumlarda kendi kendine 
konuşma durumu tedavi gerektirecek önemli bir hale dönü-
şüyor. Bu durumda ayırt edici husus, kişinin kendi kendine 
konuştuğunun farkında olup olmamasıdır. Kişi ne konuş-
tuğunun, neden ve niçin konuştuğunun farkındaysa bu bir 
problem değil.

KENDİ KENDİNİZE KONUŞANLARDANSANIZ VE DELİRECEĞİNİZİ 
DÜŞÜNÜYORSANIZ; YANILIYORSUNUZ. ÇÜNKÜ KENDİ KENDİNE 
KONUŞMAK BİR HASTALIK OLARAK DÜŞÜNÜLMEDİĞİ 
DURUMLARDA SON DERECE SAĞLIKLI VE FAYDALI BİR DAVRANIŞ. 
PEKİ KENDİMİZLE ARKADAŞLIK ETME DURUMUNUN NELERDEN 
KAYNAKLANDIĞINI, NE FAYDALAR SAĞLADIĞINI VE HANGİ 
DURUMLARDA HASTALIĞA DÖNÜŞECEĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Yazı: UZMAN KLİNİK PSİKOLOG BURCU YARAPSANLI ZAYİM

Keleşlerlife
Bunları Biliyor muydunuz?
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Tüm dünyada milyonlarca insan hobi 
veya spor ya da tamamen ulaşım amaçlı 
bisiklet kullanmayı tercih ediyor. Şe-
hirlerde artan trafik yoğunluğu, çevre 
kirliliği gibi faktörler sebebiyle bisik-
let kullanıcıları tüm dünyada artmaya 
devam ediyor. Ancak, sürücüler ve bi-
sikletliler arasındaki iletişim, bisiklet-
lilerin ellerini gidondan kaldırmasıyla 
tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. AB 
Komisyonu’nun Trafik Güvenliği rapo-
runa göre ise Avrupa yollarında her yıl 
yaklaşık 2 bin bisikletli trafikte çeşitli 
sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor.
İşte Ford, tüm bu tehlikelerin önüne 
geçmek ve bisikletlilerin trafikte ken-
dilerini daha rahat ifade etmeleri için 
‘Yolu paylaş’ yaklaşımı kapsamında 
dünyanın ilk ‘emoji ceket’ini tasarladı. 
Henüz satışa sunulmayan ve bisikletliler 

için tasarlanan bu özel ceket, bisikletli-
lerin trafikteki hareketlerini, gidecekleri 
yönü, tehlikeli durumları diğer sürücü-
lere kolayca bildirmelerini sağlıyor. 

Kablosuz kumanda paneli ile 
elleri gidondan kaldırmaya 
gerek kalmıyor
Emoji ceketin arka kısmında sürücüler 
tarafından çok rahat bir şekilde görü-
lebilen LED ekran paneli yer alıyor. Bu 
ekran, bisikletlilerin sağa (         ) veya 
sola (              )  gideceği yönü sinyal şeklin-
de haber vermesini sağlıyor. 
Tehlikeli durumlarda ise bir tehlike işa-
retiyle (         ) durumu diğer sürücülere 
bildirmesine imkan tanıyor. Ayrıca, bi-
sikletlilerin seçtiği 3 emojiden (           ) 
birini de arkalarındaki sürücülere yan-
sıtabilmesini sağlıyor.

Bisiklet gidonuna monte, uzaktan ku-
mandalı ve kablosuz (wi-fi) erişime sa-
hip panel ise bisikletlilerin bu işaret ve 
emojileri kullanarak diğer sürücülerle 
rahat bir şekilde iletişim kurmalarına 
imkan sunuyor. 

FORD, BİSİKLETLİLERİN 
TRAFİKTE DİĞER 
SÜRÜCÜLERLE DAHA 
GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE 
İLETİŞİM KURABİLMESİ İÇİN 
DÜNYANIN BİSİKLETLİLERE 
ÖZEL İLK ‘EMOJİ CEKET’İNİ 
TASARLADI. FORD’UN 
‘YOLU PAYLAŞ’ YAKLAŞIMI 
DOĞRULTUSUNDA 
GELİŞTİRİLEN CEKET, 
BİSİKLETLİLERİN ELLERİNİ 
GİDONDAN KALDIRMADAN 
HAREKETLERİNİ, 
GİDECEKLERİ YÖNÜ VE 
TEHLİKELİ DURUMLARI 
BİLDİRMESİNİ SAĞLIYOR.

AB KOMİSYONU’NUN TRAFİK GÜVENLİĞİ RAPORUNA GÖRE AVRUPA YOLLARINDA 
HER YIL YAKLAŞIK 2 BİN BİSİKLETLİ TRAFİKTE ÇEŞİTLİ SEBEPLERDEN DOLAYI 
HAYATINI KAYBEDİYOR. FORD, BİSİKLETLİLERİN TRAFİKTE KENDİLERİNİ DAHA 

RAHAT İFADE ETMELERİ İÇİN ‘YOLU PAYLAŞ’ YAKLAŞIMI KAPSAMINDA DÜNYANIN 
İLK ‘EMOJİ CEKET’İNİ TASARLADI.
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Sürüş Güvenliği

FORD’DAN BİSİKLETLİLERE ÖZEL
DÜNYANIN İLK ‘EM    Jİ CEKETİ’
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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

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
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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         100 PS  215 NM 4.0 lt 575
Titanium Plus Kombi 1498         100 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         100 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



TRANSIT VAN
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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. 

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

410 L

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
n 8” Ekran n Hız sabitleyici n Geri Görüş Kamerası n Ön/Arka Sensör

n Klima (önden üflemeli)

OPSİYONLAR
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