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Keleşlerlife

Merhaba,
2020 yılı insanlık için her yönden zor bir sınav oluyor. Hayatımıza giren ‘pandemi’ kelimesi tüm dünyanın 
gündemine oturdu. Mart ayından bu yana dünya durdu; meydanlar boşaldı, uçaklar yere indi, sınırlar dolaşıma 
kapandı.

Böylece hava daha temiz, doğa daha yeşil, deniz daha berrak oldu. Kısaca dünya nefes aldı.

Diğer taraftan daha önce deneyimlemediğimiz bir yaşam şekli oluştu. Maskeler, sosyal mesafe yani ‘yeni normal’ 
ile tanıştık. 

Bu süreçte alışkanlıklarımız da değişti. Evlere kapandık, böylece hiç vakit bulamadığımız işlere giriştik. Bir 
taraftan ofisleri evlere taşıdık. Görüntülü konuşma, online eğitim ve toplantılar hayatımıza giren yeniliklerden 
sadece bir kaçı.

Sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat yasakları, sosyal hayat kısıtlaması ne kadar özgür olduğumuzu ve bunun 
ne kadar değerli olduğunu bize gösterdi.

Covid-19 ile hayatta en önemli şeyin sağlık olduğunu ve doğa karşısında çaresiz olduğumuzu gördük.

Kısıtlamalar kalkınca yeni normale dönüş hızlı oldu. Yılın ilk yarısında kredi faizleri, ertelenen satın almalar, 
yeni seyahat alışkanlıkları ile geçen yıla göre araç satışları yüzde 30 oranında arttı.

Temmuz ayında tamamen yenilenen Ford Kuga ve Yeni Ford Puma showroom’da yerini aldı.

Yeni nesil araçlarda kullanıcıya yönelik sürüş modları, dijital gösterge paneli, sportif çizgiler öne çıkıyor. 

Bu sayımızda Ford Türkiye Pazarlama Müdürü Talat İşcioğlu, pandemi sürecini ve gelen yenilikleri anlatıyor.

Bu sayı kararsız kaldık ve ilk kez ön ve arka olmak üzere çift kapak hazırladık. Diğer konularımızın da ilginizi 
çekeceğini umuyoruz.

Bu süreçte dağıtımını yapamadığımız dergimize kelesler.com web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Sağlıklı, bol kazançlı günler dileğiyle… 

Banu Keleş
Genel Yayın Yönetmeni
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YENI FORD KUGA, YEPYENI VE ŞIK TASARIMI, ERGONOMIK VE RAFINE YAŞAM 
ALANI ILE GELECEĞIN TEKNOLOJILERINI TÜRKIYE ILE TANIŞTIRIYOR. YENI KUGA, 

VERIMLILIĞI DESTEKLERKEN YÜKSEK PERFORMANSTAN ÖDÜN VERMEYEREK 
YOLCULUKLARI KEYFE DÖNÜŞTÜRÜYOR. 1.5 LITRE ECOBLUE 
DIZEL MOTORUYLA SINIFININ EN IYI VERIMLILIĞINI SUNUYOR.

Ford’un Avrupa’da en çok satan SUV modeli olan ve ye-
nilenen Ford Kuga şık tasarımıyla dikkat çekerken ta-
mamen yenilenen daha geniş iç mekân ve konfor sunan 
tasarım ve teknoloji detaylarıyla da öne çıkıyor. 
Style, Titanium ve daha sportif karakterli ST Line versi-
yonlarına sahip olan Yeni Ford Kuga gelişmiş güç ve ak-
tarma organlarıyla sınıfının en iyi verimliliğini sunuyor. 
Yeni Ford Kuga, yeni sekiz vitesli otomatik şanzımanla 
da kombine edilebilen 1.5 litre EcoBlue dizel güç üni-
tesine sahip. Yeni Ford Kuga, 150 mm ileri-geri hareket 
eden kızaklı arka koltuk tasarımıyla sınıf lideri 2’nci sıra 
diz mesafesini ve esnek bagaj hacmi kullanımı imkânını 

birlikte sunuyor. Geniş ve ferah iç mekân özelliklerini; 
kablosuz şarj özelliği, 8 inçlik renkli dokunmatik ekra-
nıyla SYNC bilgi-eğlence sistemi, premium B&O ses sis-
temi ve farklı sürüş modları ile tasarımı değişen 12,3 inç 
büyüklüğünde Dijital Gösterge Paneli gibi gelişmiş kon-
for donanımları tamamlıyor. Euro NCAP tarafından en 
yüksek derecelendirme olan 5 Yıldız ile değerlendirilen 
yeni Ford Kuga; Dur & Kalk ve Trafik Levhası Tanıma 
Sistemine sahip Adaptif Hız Kontrol ve Şerit Hizalama 
Asistanı, Ford Dinamik LED Ön Far Sistemi, Göz Hizası 
Gösterge Paneli ve Yeni Aktif Park Asistanı gibi gelişmiş 
teknolojilerle üstün güvenlik sunuyor.
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Tamamen müşteri ihtiyaçları göz önüne
alınarak tasarlandı
Yeni Ford Kuga, yakıt verimliliğine katkı sağlayan ge-
lişmiş aerodinamik özellikler dışında önceki nesil ile 
kıyaslandığında eşdeğer güç ve aktarma seçeneğine 
oranla 80 kg’a kadar ağırlık avantajı sağlayan Ford’un 
yeni esnek önden çekişli platformu üzerine yükseliyor. 
Sadece aerodinamik performansı iyileştirmekle ve 
önemli bir ağırlık avantajı sunmakla kalmayan yeni 
platform aynı zamanda yeni Kuga’nın üstün güvenlik 
seviyesine de katkı sağlıyor. Yeni Kuga’nın çarpışma 
güvenliğinde önemli bir paya sahip olan yeni plat-
form, gelişmiş sürüş dinamiklerini de beraberinde 
getiriyor. Yüzde 10 daha fazla burulma dayanıklılığı 
sağlarken daha fazla yaşam alanı yaratıp aynı zaman-
da etkileyici ve dinamik bir tasarım sunuyor.
Yeni Ford Kuga daha şık ve zarif hatlar, arkaya doğ-
ru uzanan ön farlar, daha uzun motor kaputu, daha 
eğimli arka cam, genişleyen omuz ve daha alçak tavan 
çizgisi ile uzun dingil mesafesine sahip akıcı hatlarıy-
la çok daha prestijli, çevik ve dinamik bir görünümü 
beraberinde getiriyor. 

Zengin, verimli ve gelişmiş yeni motor 
seçenekleri tüm ihtiyaçları karşılıyor
8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri ile sunulacak 
olan Ford’un 1.5 litre EcoBlue dizel motoru 120 PS 
güç ve 300 Nm tork üretiyor ve 4,2- 4,5* lt/100 km 
yakıt tüketimi ile 109 – 119* gr/km CO2 emisyon de-
ğerleri sunuyor. EcoBlue dizel motor; yanmayı daha 
verimli hale getiren ve emisyonları azaltan su ve hava 
soğutma sistemi, entegre emme manifoldu, daha has-
sas gaz tepkileri için düşük ataletli turbo besleme, 
yüksek basınçlı enjeksiyon sistemi de dahil olmak 
üzere tüm güncel, gelişmiş ve yenilikçi motor tekno-
lojilerini bünyesinde barındırıyor.

SIRA DIŞI ÖZELLİKLERİYLE
ZENGİN DONANIM 

YENI KUGA, FORD CO-PILOT 360˚, KÖR NOKTA 
UYARI SISTEMI, YAYA ALGILAMA ÖZELLIKLI 

ÇARPIŞMA ÖNLEME YARDIMCISI GIBI GELIŞMIŞ 
UYGULAMALARLA ÜSTÜN GÜVENLIK SEVIYESI 

SUNUYOR. ÜSTÜN KONFOR ANLAYIŞIYLA 
TASARLANAN YENI FORD KUGA; B&O SES SISTEMI, 

DINAMIK LED ÖN FAR SISTEMI, AKTIF PARK 
ASISTANI, 180˚ ÖN GÖRÜŞ KAMERASI, 12,3 INÇ 
DIJITAL GÖSTERGE PANELI, 2’NCI SIRA KAYAR 

KOLTUK TASARIMI, ISITMALI ARKA KOLTUKLARI 
VE GÖZ HIZASI GÖSTERGE PANELI ILE TEKNOLOJI 

NOKTASINDA ZENGIN DONANIMLAR IÇERIYOR. 
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Genişlik, esneklik ve bağlanabilirlik yüksek konforla 
bir arada
Konfor, genişlik, esneklik ve bağlanabilirlik Yeni Kuga’nın yol-
cu deneyiminin temelini oluşturuyor. Yeni Kuga, yerini aldı-
ğı nesil ile kıyaslandığında 44 mm daha geniş, 89 mm daha 
uzun ve 20 mm daha fazla dingil mesafesine sahip. Yeni bo-
yutlar önceki nesil ile kıyaslandığında 6 mm daha alçak olan 
tavan yüksekliğine karşın ön ve arka koltuk yolcularına daha 
fazla omuz mesafesi ve baş mesafesi sunuyor. 

Kızaklı arka koltuk tasarımıyla sınıfının en iyi 
2’nci sıra diz mesafesi
Yanlarda oturan arka koltuk yolcularına ilk kez ısıtmalı koltuk-
lar sunulurken kızaklı arka koltuklar ileri-geri hareket edebili-
yor. Koltukların geriye çekilmesiyle Kuga 1.035 mm ile sınıfının 
en iyi 2’nci sıra diz mesafesini sunarken koltuklar ileriye kaydı-
rıldığında 67 litre ek bagaj hacmini kullanıma sunuyor ve 650 
litrelik bir değere ulaşıyor.
Geniş bagaj aynı zamanda gelişmiş fonksiyonellik çözümleriyle 
de dikkat çekiyor. Arka koltuklar 60/40 oranında katlanarak 
düz bir yükleme zemini oluşturuyor. 

İç mekânda hayatı kolaylaştıran bağlanabilirlik 
özellikleri
Yeni Kuga’nın iç mekânı, kullanıcının hayatını kolaylaştıran ye-
nilikçi çözümlerle donatılıyor. Kablosuz şarj gibi gelişmiş bağ-
lanabilirlik çözümleri kabin içindeki kablo karmaşasını orta-
dan kaldırıyor. Kullanıcı akıllı telefonunu Bluetooth üzerinden 
Ford’un SYNC iletişim ve bilgi-eğlence sistemine bağlayarak 
aynı zamanda kablosuz şarj özelliğinden yararlanabiliyor ve 8 
inçlik dokunmatik ekrana sahip SYNC ile sisteme bağlı akıllı 
telefonun ve aracının bazı özelliklerini de kumanda edebiliyor. 
Sistem ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto™ özelliklerini de 
destekliyor.

Yeni 12,3 inç büyüklüğünde dijital gösterge 
paneliyle bir ilk
Yeni bir 12,3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli, ke-
sintisiz iç tasarım için kavisli üst kenarı kullanan serbest bi-
çimli teknolojiyle sektörde bir ilk olmasıyla öne çıkıyor. Serbest 
biçimli panel, ekranın içine yerleştirilmiş özel bir devreyle ta-
sarımcıların geleneksel dikdörtgen tasarımın ötesinde şekiller 
kullanmasına imkân tanıyor. 24 bit gerçek renkli dijital gösterge 
paneli ayrıntılı, yüksek çözünürlüklü, daha gerçekçi görüntüler 
ve simgeler üreterek daha parlak, gözlerde daha az yorucu ve 
okunması kolay bir yapı sunuyor. Bununla birlikte farklı sürüş 
modları ile farklı tasarıma sahip oluyor. Özel olarak geliştirilen 
10 hoparlörlü 575 Watt gücündeki yeni B&O Ses Sistemi ho-
parlörlerin konumu ve akustik optimizasyonu ile araç içerisin-
deki her bir yolcuya benzersiz bir ses deneyimi yaşatıyor. 
Ford’un Akıllı Bagaj Kapağı teknolojisi kullanıcının elleri do-
luyken arka tamponun altına yapacağı basit bir ayak hareketiyle 
bagaj kapağını konforlu bir şekilde açma imkânı sunuyor. Ford 
mühendisleri yerinden çıkarılan bagaj örtüsünü göz önünden 
kaldıracak bir çözüm de geliştirdi. Bir çekme kayışı ile pratik 
şekilde yerinden sökülebilen bagaj örtüsü esnek bagaj zemini-
nin altına gizlenebiliyor.

Style, Titanium, ST-Line donanım seviyeleri ve 11 renk seçe-
neğiyle satışa sunuluyor
Style, Titanium ve ST-Line olmak üzere her bir donanım seviyesine 
bağlı olarak uygulanan özel tasarım detayları yeni Kuga’nın karakterini 
değiştiriyor. 17 inçlik jantlara sahip Style donanım seviyesi daha ya-
lın bir görünüme sahipken, 18 inçlik jantlara sahip Titanium donanım 
seviyesinde ilave teknoloji, konfor ve tasarım detayları devreye giriyor. 
ST-Line versiyonu ise; 19 inçlik jantlar, renkli fren kaliperleri, daha 
sportif bir ön tampon tasarımı, arka tampona entegre difüzör ve tam 
boy spoyler ile LED gündüz farlarıyla Ford’un performans DNA’sından 
izler taşıyor. 
Yeni Ford Kuga; Buz Beyazı, Blazer Mavi, Pasifik Mavi, Aytozu Gri, 
Akik Siyah, Kurşun Gri, Manyetik Gri, Kumsal Gri, Bronz Turuncu, 
Mercan Kırmızı ve Platin Beyaz olmak üzere 11 farklı gövde rengiyle 
satışa sunuluyor. 

Yeni Kuga’nın karakterini sürüş koşullarına uyarlayan 
yepyeni sürüş modları
Yeni Kuga’da ayrıca ilk kez seçilebilir sürüş modu teknolojisi sunu-
luyor. Sistem gaz tepkisi, direksiyon sertliği ve çekiş kontrolü dışın-
da otomatik modeller için vites değiştirme zamanlamasına müdaha-
le ederek Kuga’nın sürüş karakterini uyarlıyor. Normal, Spor ve Eko 
sürüş modları dışında sunulan Kaygan Zemin sürüş modu sürücüye 
kar ve buz gibi daha az tutuş özelliğine sahip yüzeylerde daha fazla 
sürüş güvenliği sağlıyor. Derin Kar/Kum sürüş modu ise yumuşak 
ve gevşek zeminlerde aracın tutuşunu artırmaya yardımcı oluyor. 
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YENİ KUGA’YI İSTEDİĞİNİZ 
ZAMAN İNCELEYEBİLİRSİNİZ 
YENI KUGA; MÜŞTERILERIN KONFORLU 
VE GÜVENLI ALIŞVERIŞ ORTAMI 
BEKLENTILERI ÖN PLANDA TUTULARAK 
GELIŞTIRILEN ‘FORD DIJITAL STÜDYO’ 
UYGULAMASI ÜZERINDEN DE OTOMOBIL 
SEVERLERIN BEĞENISINE SUNULUYOR. 
MÜŞTERILER ISTEDIKLERI YERDEN VE TÜM 
CIHAZLARDAN, KIŞIYE ÖZEL FORD DIJITAL 
STÜDYO MÜŞTERI DANIŞMANI ILE BIRLIKTE 
ARACI HEM CANLI (GÖRÜNTÜLÜ) OLARAK 
INCELEYEBILECEK HEM DE DILEDIKLERI 
SORULARI SORABILECEK.

Park stresi ortadan kalkıyor 
Park mesafe sensörleri, Kuga ile çevredeki engeller arasındaki mesafeyi tahmin etmenize yardımcı oluyor. Sensör-
ler bir nesne algıladığı zaman araç yaklaştıkça yükselen veya sıklaşan sesli uyarı veriyor. Kör Nokta Bilgi Sistemi 

ile birlikte çalışan Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, bir park alanından geri manevra ile çıkarken farkındalığınızı 
artırıyor. Yanlardan yaklaşan araçları algılayan sistem, sizi varlıkları konusunda uyarmak için sesli uyarı veriyor.
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YENİ FORD KUGA’NIN 
ZENGİN AKSESUAR ALTERNATİFLERİ 

ARKA BISIKLET 
TAŞIYICILARI PORTBAGAJ 

SEÇENEKLERI 

ARKA TAMPON 
YÜK KORUMASI

TAVAN 
BISIKLET 

TAŞIYICILARI

KAYAK 
TAŞIYICILARI

TAVAN
TAŞIYICILARI

PASPAS

CAM 
RÜZGÂRLIKLARI

ÇAMURLUKLAR

ÇEKI DEMIRI

BAGAJ HAVUZU 

KUGA SAHIPLERI MACERAYI SEVER, KEŞFETMEYE AÇIKTIR. IŞTE BU NEDENLE YENI FORD KUGA, GENIŞ 
IÇ HACMI VE YÜKLEME ALANININ YANI SIRA FARKLI AKSESUARLARLA SAHIPLERINI MEMNUN EDIYOR; 
FARKLI IHTIYAÇLARA YANIT VERIYOR. MONTE ALTERNATIFI SUNAN BISIKLET TAŞIYICILARI, PORTBAGAJ 
SEÇENEKLERI, KAYAK TAŞIYICILARI, YÜK KORUMASI VE DAHA FAZLASIYLA YENI KUGA, HER YAŞAM 
TARZINA UYUM SAĞLIYOR. 

Dijital dünyanın her geçen gün hızla ya-
şantımıza dâhil ettiği yeni teknolojilerle 
birlikte, müşteri beklentileri ve alışkan-
lıkları değişim gösteriyor. Günümüzün 
müşterileri için alacakları ürün veya 
hizmette rakipler karşısında fark ya-
ratmak, eskisinden çok daha zorlu bir 
duruma geldi. Geleneksel iletişim ka-
nallarını kullanan ve teknolojiye daha 
sonra adapte olmaya çalışan bir nesil-
den farklı olarak yeni kuşaklar için ki-
şiye özel tasarlanmış hizmetler almak, 
takip edilmek, ürün ve hizmetlerin ge-
liştirilme sürecinin bir parçası olduğu-
nu hissetmek büyük önem taşıyor. 
Yeni nesil müşteriler, iletişim kaynakla-
rının gücü ve çokluğu ile bilgi edinme, 
seçme, karşılaştırma, diğer müşterilerle 
karşılıklı etkileşimde bulunma ve tüm 
bu adımlar boyunca beklentilerini karşı-
layan bir müşteri deneyimi yaşamak isti-
yor. Dijital dünya da bu beklentileri hızla karşılayacak 
şekilde ilerleme gösteriyor; hatta beklentilerin ötesine 
geçerek müşterilerde yeni talepler oluşturuyor.

Mobilite müşteri beklentilerini değiştiriyor 
Y Kuşağı adı verilen kuşak, daha az karışık ve hızlı 
hizmet beklentisi, ihtiyaçları önceden saptamayı ve 
ihtiyaca uygun çözümleri bu doğrultuda kurgulamayı 
zorunlu kılıyor. Dijital dünyanın teknolojiyle birleştiği 
önemli bir kanal da mobil iletişim. Etkinliğini her ge-
çen gün artırmaya devam ediyor. Birçok sektördeki fir-

malar bu kanala dâhil olmak durumun-
da kalıyor. Mobil kullanımla birlikte 
mevcut kullanım alışkanlıklarına bakıl-
dığında, geleceğin müşterilerinin çağrı 
merkezini aramak yerine mesajlaşmaya 
daha fazla eğilim göstereceğini söylemek 
mümkün. Y Kuşağında olan her 4 müş-
teriden bir tanesi markaya ulaştıktan 
sonra 10 dakika içerisinde cevap bekli-
yor. Ayrıca her 4 müşteriden 3 tanesi de 
çevrimiçi desteği, diğer müşteri hizmet-
leri türlerine tercih ediyor. 
Diğer yandan da sosyal medya, mesaj-
lara hızlı geri dönüş almak için en iyi 
ve kolay yol olarak kendini gösteriyor. 
Dijital kanallar her zaman öncelik-
li olmakla birlikte, buralarda çözüme 
ulaştırılamayan konular için geleneksel 
kanallar varlığını sürdürmeye devam 
ediyor.
Geleceğin potansiyel müşterileri olan Z 

Kuşağının ise tamamen dijitalin içine doğduğu söylene-
bilir. Gelecek dönem müşterilerinin alışkanlıklarını ve 
beklentilerini şekillendirecek etkenleri şimdiden analiz 
eden ve bu öngörüyle marka stratejilerini kurgulayan 
firmalar kesinlikle bir adım önde olacaklar.  Çünkü ön-
ceki nesillerden çok farklı bir dünya algısıyla büyüyen Z 
Kuşağı, müşteri deneyimi kavramını değiştirmeye hazır.
Sonuç olarak; günümüz müşterilerinin beklentilerini 
en iyi şekilde karşılayacak sadelikte ve hızda olurken, 
gelecekteki müşteriler için çok iyi donanımda olmamız 
gerekiyor. 

A. AYKUT ERTAN
PERAKENDE ARAÇLAR SATIŞ

BÖLGE MÜDÜRÜ (1. BÖLGE)
SATIŞ DIREKTÖRLÜĞÜ

FORD OTOSAN

DİJİTAL DÜNYADA MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ VE 

KUŞAK FARKLARI

Keleşlerlife
Yakın Plan
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süreçlerin koordinasyon ve takibi gerçek zamanlı olarak sağ-
lanacak. Geliştirilen algoritmalar adaptif bir üretim süreç 
yönetimine imkân sunarken, sistemde oluşabilecek arızalar 
daha erken teşhis edilebilecek. Tesiste geniş bant aralığına 
sahip kablosuz haberleşme teknolojisi sayesinde tüm maki-
ne ve enstrümanların uzaktan erişim ve kontrolü mümkün 
olacak. Otomatik üç boyutlu kalibrasyon sistemi ile geomet-
rik doğruluğun sürekliliği sağlanacak, yeni nesil motor ve 
sürücüler ile de enerji tüketimi yüzde 10 azalacak. Toplam 
2,2 milyon avroluk yatırım ile hayata geçirilen Yüksek Hızlı 
İşleme Merkezi, gelişmiş otomasyon altyapısı sayesinde 7/24 
çalışma imkânı sunuyor. Böylece, yıllık iç kaynak işleme ka-
pasitesi yüzde 18 oranında artarak 160 kalıp/yıl temposuna 
ulaşırken, hidrostatik yataklama teknolojisiyle de yüzde 30 
daha yüksek ilerleme hızı yakalandı.

11,2 milyon avroluk yatırımla pres kapasitesi 
yıllık 500 bin araca yükseliyor
Ford Otosan’ın elektrikli araç üretimine katkı sunmasını da 
amaçladığı, 11,2 milyon avroluk yatırımla devreye alınan 
yeni pres hattı ‘Hat 30’ ise Kocaeli Fabrikası’nda pres kapa-
sitesini yıllık 500 bin araç üretimini destekleyecek noktaya 
ulaştırdı. Büyük pres parçalarının üretiminde dış kaynak 

kabul ettiği ilk 16 fabrikadan biri olarak “Global Lighthouse 
Network” ağına katıldı. Ford’un tüm dünyada bu listeye gi-
ren ilk fabrikası olan Kocaeli Fabrikamızda şimdi de Endüst-
ri 4.0 Uyumlu Yeni Pres Hattımız ve Yüksek Hızlı İşleme 
Merkezimizi devreye almanın gururunu yaşıyoruz. Her iki 
proje için de otomotiv sektörünün sadece bugünkü değil, 
gelecekteki üretim taleplerini de karşılayabilecek, Endüstri 
4.0’a uyumlu bir geliştirme süreci yürüttük. Bu gelişmeleri 
paylaşmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz.”

Ford Otosan Kocaeli Fabrikası yapay zekâ ile 
veriden değer yaratacak
Kocaeli Fabrikası’nda, gerçek ve anlık veriden değer yaratma 
stratejisi ile tüm ekipmanları birbirine bağlayan bir yazılım 
platformu geçtiğimiz yıl başında devreye alınmıştı. Ford 
Otosan; toplam faydaya odaklanma hedefiyle yürüttüğü 
çalışmalarında bütün tedarikçileri ile bağlı hale gelmeyi ve 
oluşan büyük veriden yapay zekâ sayesinde değer yaratmayı 
amaçlıyor.

Ford Otosan, Endüstri 4.0 dönüşüm süreci çerçevesinde 
Kocaeli Fabrikası’nda Nesnelerin İnterneti (IoT) ve endüstri 
4.0 destekli ilk Yüksek Hızlı İşleme Merkezini kullanıma 
alırken, elektrikli araç üretimine yönelik çalışmaları kap-
samında da endüstri 4.0 uyumlu alüminyum ve çelik sac 
şekillendirme yeteneği olan yeni pres hattını devreye aldı. 
Bu gelişmeyle Ford dünyasında öncü fabrika konumunu 
daha da sağlamlaştıran Ford Otosan, Kocaeli Fabrikası’nda 
devreye aldığı tüm makineleri birbirine bağlayan bir yazı-
lım platformu üzerinde yapay zekâ algoritmaları ile veriden 
değer yaratmayı hedefliyor. 
Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, Kocaeli 
Fabrikası’ndaki akıllı fabrika çalışmalarında kilometre taşı 
niteliğinde bir ilerlemeye daha imza attı. Şirket, endüstri 4.0 
destekli ilk Yüksek Hızlı İşleme Merkezini ve elektrikli araç 
üretimine de hizmet edecek alüminyum parçaları üretebilen 
yeni ve en hızlı robotik otomasyonlu pres hattı ‘Hat 30’u dev-
reye aldığını duyurdu.

Sensör ve yazılımlarla uzaktan izleme ve erişim,
7/24 çalışma imkânı 
Ford Otosan Kocaeli Fabrikası’ndaki Yeni Yüksek Hızlı İş-
leme Merkezi sayesinde akıllı sensörler ile anlık olarak tüm 

kullanımını azaltan ‘Hat 30’ projesi ile geleceğin otomotiv 
trendlerine hizmet edecek yeni elektrikli araç projelerinin 
alüminyum sac parça üretim ihtiyaçlarının karşılanması ön-
görülüyor.
Mekanik sac merkezleme yerine sektörde bir ilk olarak ‘op-
tik merkezleme teknolojisi’ sisteminin devreye alındığı ‘Hat 
30’ projesi ile dakikada 6 parça olan üretim hızı yüzde 33 
oranında artırılarak dakikada minimum 8 parçaya çıkarıldı. 
Yine sektörde bir ilk olan çekme preslerinde ses analizi ile 
tüm parçalarda incelme/yırtık tespit sistemi devreye alındı. 
Hat sonunda 2 bin metrekareye varan alan kazancı için  sek-
törde bir ilk olan hat sonu “T-Konveyör” sistemi kullanıldı.

“4. Sanayi Devrimini en ön saflarda yaşıyoruz.”
Endüstri 4.0 uygulamaları ile otomotiv sanayinde üretim ve 
rekabetin hızla dönüştüğü yeni bir sürece girdiklerini vurgu-
layan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları 
kaydetti:
“Ford Otosan olarak, akıllı fabrika olarak adlandırdığımız 
‘Endüstri 4.0’ çalışmalarımızı uzun soluklu yaptığımız yatı-
rımlarla sürdürüyoruz. Bu yatırım ve çalışmalarımız sonu-
cunda Kocaeli Fabrikamız, Türkiye’de bir ilk olarak, geçti-
ğimiz yıl Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) dünyada 

BÜYÜK PRES PARÇALARININ ÜRETİMİNDE 
DIŞ KAYNAK KULLANIMINI AZALTAN ‘HAT 

30’ PROJESİ İLE GELECEĞİN OTOMOTİV 
TRENDLERİNE HİZMET EDECEK YENİ 

ELEKTRİKLİ ARAÇ PROJELERİNİN ALUMİNYUM 
SAC PARÇA ÜRETİM İHTİYAÇLARININ 

KARŞILANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR.

‘ENDÜSTRİ 4.0’ VE AKILLI FABRIKA UYGULAMALARI ILE DÜNYA EKONOMIK FORUMU’NUN (WEF)
“GLOBAL LIGHTHOUSE NETWORK” LISTESINE GIRMEYE HAK KAZANAN TÜRKIYE’DEKI ILK, DÜNYADAKI 

2’NCI OTOMOTIV FIRMASI OLAN FORD OTOSAN, ENDÜSTRI 4.0’A YÖNELIK GERÇEKLEŞTIRDIĞI 
ÇALIŞMALARDA ÇOK ÖNEMLI BIR ADIMI DAHA TAMAMLADI.
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Ford, müşterilerinin araçlarını virüs, toz, polen ve kir par-
çacıklarını hapsederek koruyan, daha sağlıklı ve rahat yol-
culuklar yapmalarına imkân sunacak yeni bir gelişmiş hava 
filtresini ürün gamına ekleyeceğini duyurdu.
Ford’un yeni MicronAir filtresiyle sürücüler ve araç içindeki 
yolcular, limonda bulunan sitrik asitten faydalanan bir sis-
temle insan saçının binde birinden daha küçük virüs, bak-
teri, toz ve partiküllerden korunacak. Ford ürün yelpazesine 
giren bu yeni kabin hava filtresi, Domuz Gribi (H1N1) ve Ko-
ronavirüs gibi virüslere karşı da koruma sağlıyor ve virüsle-
rin araç içine girmesini engelliyor.
Freudenberg Filtrasyon uzmanları tarafından geliştirilen 
Ford MicronAir Protect kabin hava filtresi, önemli sağlık 
sorunlarına neden olabilecek çeşitli virüs, mikropların yanı 
sıra alerjik polen ve tozların da araç içerisine girmesini en-
gelliyor. Yeni kabin hava filtresi, karbon ve limonda bulunan 
sitrik asit içeren bir formülle geliştirilen özel bir aktif taba-
ka kullanıyor. Sistem, istenmeyen bakteriler, virüs, maya ve 
mantarlara karşı koruma sağlarken, antiviral özelliğe sahip 
bulunuyor.
Araç içindeki sürücüler ve yolcular için dışarıdan gelen vi-
rüs, bakteri, polen ve tozların ciddi sağlık sorunlarına neden 
olduğunu vurgulayan Ford Avrupa Müşteri Hizmetleri Baş-
kan Yardımcısı Nigel Brackenbury, MicronAir Protect kabin 
hava filtresi için, “Ford’un müşterilerine sunduğu yeni filtre 
sistemi, otomobilde seyahat eden herkesin sağlığının korun-
ması için düşük maliyetli ama oldukça etkili bir önlem ola-
cak” dedi.

19 Mayıs’ta Ford Türkiye’nin resmi YouTube kanalında canlı 
olarak düzenlenen özel yarışta, sanal dünyanın en yetenekli 
e-spor oyuncularından Mervan Tepelioğlu, Buğra Akpınar, 
Atakan Tarkan, Ozan Ülkügil ve Emir Aşarı ile Castrol Ford 
Team Türkiye’nin şampiyon pilotları Murat Bostancı, Ali 
Türkkan, Ümit Can Özdemir ve genç yetenekleri Emre Has-
bay, Can Sarıhan karşı karşıya geldi. Yarış, izleyicilerine ve 
oyuncularına gerçek hayattaki sürüş deneyimini neredeyse 
birebir simüle edebilen sim racing (sanal yarış) oyunlarının 
yer aldığı iRacing platformunda gerçekleşti.

Nefes kesen sekiz turluk mücadele 
Ford Fiesta’lar ile Rallycross yarış tipinde gerçekleşen mü-
cadelede, toplamda 10 yarışçının katıldığı sıralamalardan 
sonra 6 turluk eleme yarışları düzenlendi. Büyük merakla 
beklenen final yarışı ise heyecan dolu geçerken, toplam 8 tur 
sürdü.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı finalinde Ümit Can Özdemir 
birinci gelirken, yarışın ikinciliği ve üçüncülüğü e-sporcular ta-
rafından paylaşıldı. Final boyunca mücadelesini sürdüren Ata-
kan Tarkan, Ozan Ülkügil’in 1 metre önünde gelerek yarışı 2’nci 
olarak tamamladı. Ozan Ülkügil ise 3’üncü sırada yer aldı. 

Türk bayraklı Ford Fiesta’lardan 19 Mayıs’a özel kortej 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı finali öncesinde 19 Mayıs’ın 
bayram coşkusuna özel, Türk bayraklı Ford Fiesta ralli araç-
larından oluşan kortej ile de anlamlı bir kutlama yapıldı.
Ford Türkiye tarafından, Türkiye’de profesyonel olarak yapı-

MicronAir Protect filtre sistemi nasıl çalışıyor?
Ford MicronAir Protect kabin hava filtresi, insan saçının 
binde biri kalınlığından daha küçük olan 0,05 mikron ka-
lındığındaki partikülleri filtre edebiliyor. Filtre, aracın hava-
landırma sistemine takıldığında içeri giren virüs, toz, polen 
gibi zararlı parçacıkların yoğunluğunu seyreltiyor. Virüs içe-
ren su damlacıklarını olabildiğince hızlı yok ederek konta-
minasyon (bulaşma) ve enfeksiyon olasılığını en aza indiren 
sistem, araç içindeki yolcu ve sürücülerin sağlığını koruyor. 
Yeni filtre, çeşitli partiküller ve asit gazları gibi insan sağlı-
ğına zararlı maddelere karşı ek koruma sağlamak üzere ta-
sarlanmış aktif bir karbon elemente sahip bulunuyor. Filtre, 
virüs, partikül, toz ve polenleri hapsedebilen çok katmanlı 
mikrofiber bir bariyeri barındırıyor.

Virüslerin etkisizleştirilmesinde yüzde 99,9 etkili
MicronAir Protect kabin hava filtresi sahip olduğu özel aktif 
katman sayesinde, temas eden virüslerin etkisizleştirilmesin-
de yüzde 99,9 oranda etkili oluyor. Bu virüslerin içerisinde 
Domuz Gribi (H1N1) ve HCov-229E de yer alırken, filtrenin 
mevcut şartlar sebebiyle henüz denenemese de Covid-19’a 
neden olan SARS-CoV-2’ye karşı da aynı oranda (yüzde 99.9) 
etkin olması öngörülüyor. Koronavirüs, hapşırma, öksürme 
veya nefes yoluyla üretilen damlacıklarla yayılıyor. Yüzeyler-
de saatlerce hatta günlerce bulaşıcı olarak kalabiliyor. Rüzgâr, 
sıcaklık değişiklikleri ve nem gibi faktörler bu parçacıkların 
tekrar havaya karışmasına neden olabilirken, filtre virüslerin 
araç içerisine girmesini engelliyor.

lan ilk dijital motorsporları canlı yayını olma özelliği taşıyan 
yarış, Türkiye’de “Formula 1’in Sesi” olarak da bilinen Serhan 
Acar’ın anlatımı ve Yiğit Tezcan’ın yorumlarıyla renklendi. Sı-
ralama, eleme ve final yarışları ile toplamda bir saat süren 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı, canlı yayında eş zamanlı görün-
tülenmede 3 bin 400 kişi tarafından izlendi, 30 binin üzerinde 
izlenme rakamına ulaştı ve Youtube Türkiye Trend listesinde 
yerini alarak Youtube Türkiye’de ilk 50 video arasına girdi.

FORD, YENI KABIN HAVA FILTRESI MICRONAIR® ILE 
VIRÜS, TOZ VE POLENLERIN ARAÇ IÇINE GIRMESINI ENGELLIYOR

FORD ILE E-SPOR 
HEYECANI BIR ARADA

FORD’UN YENI KABIN HAVA FILTRESI MICRONAIR®, VIRÜS, TOZ VE POLEN GIBI INSAN SAÇININ BINDE BIRINDEN KÜÇÜK SAĞLIĞA ZARARLI 
PARÇACIKLARIN ARAÇ IÇERISINE GIRMESINI ENGELLIYOR, AYNI ZAMANDA NEZLE VE ALERJI HASTALARININ IHTIYAÇ DUYDUĞU TEMIZ 

HAVA SIRKÜLASYONUNU SAĞLAMAYA YARDIMCI OLUYOR.

FORD, SON YILLARDA BÜYÜK ILGI GÖREN E-SPOR AKTIVITELERINE 19 MAYIS’A ÖZEL GERÇEKLEŞTIRDIĞI YARIŞLA 
YENI BIR DINAMIZM GETIRDI, IZLEYENLER ALIŞIK OLMADIKLARI BIR DENEYIM YAŞADI. 

FORD’UN YENİ FİLTRE SİSTEMİ ALERJİK ETKENLERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Ford, 0.05 mikron küçüklüğünde 
partikülleri engelleyen karbon filtreli ve 
özel aktif katmanlı micronAir proTec 
filtreyi pazara sundu.

Ford micronAir proTec filtre

- Polenlere
- Toza 
- Partiküllere 
- Domuz Gribi ve Koronavirüs 
   gibi bazı virüs türlerine 
   karşı engel oluşturur. 

0.05 micron ne kadar küçük?
Toplu iğne başı

2 mm
Kırmızı kan hücreleri – 8 mikron 

0.008 mm
H1N1  Domuz Gribi virüsü – 0.12 mikron

0.00012 mm

E-spor ile gerçekçi yarış deneyimi
Online oyunlar üzerine kurulu olan e-spor, diğer sporlardaki gibi 
hem fiziksel hem de zihinsel çaba ve beceri gerektiriyor. Teknolojik 
olanaklar geliştikçe gerçeğe yakın bir deneyim sunan e-sporun 
ülkemizdeki en başarılı organizasyonlarından birine Ford imza attı. 
Oyuncuların gerçek rallicilerle birebir yarışma fırsatı bulduğu 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Yarışını binlerce kişi takip etti. Yarışın tekrarı, Ford 
Türkiye Youtube kanalı üzerinden izlenebiliyor.
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Ford’un ‘Aktif Park Asistanı’ teknolojisi, Transit sürü-
cülerinin uygun büyüklükte bir park yeri bulmasına 
yardımcı olurken, sürücüye sadece gaz ve freni kontrol 
etmek kalıyor, sistem aracı otomatik olarak park edeceği 
noktaya sokuyor. Sistem, araçtan sadece 0,8 metre daha 
uzun olan bir yükleme alanında veya araçların yan yana 
park ettiği bir alanda park etmeyi dünyanın en basit işi 
haline getiriyor. 
‘Aktif Park Asistanı’ özelliği, “Bu araç, buraya sığar mı?” 
derdini yok ederken, sürücülerin park ederken kullana-
cağı akıllı teknolojileri bir arada sunuyor. Yeni Transit’in 
‘Paralel Park Çıkış Yardımı’, ‘Çapraz Trafik Uyarı Sistemi’, 
‘Yan Algılama Sistemi’nin yanı sıra ön ve arka geniş gö-
rüş kameraları, dar park alanlarından çıkarken ve yoğun 
şehir trafiğinde manevra yaparken sürücülere büyük ko-
laylık sağlıyor.

ETRAFINDAKI 12 ULTRASONIK SENSÖR ILE 
PARK ETMEK SIZIN DEĞIL, ONUN IŞI
2019 yılında tanıtılan yeni Transit ve Transit Custom mo-
dellerinde bulunan ‘Aktif Park Asistanı’ teknolojisi, aracın 
etrafında yer alan 12 ultrasonik sensörle çalışıyor. Sistem, 
Transit’in park edilmiş başka bir araçla aynı hizaya gelerek, 
yol kenarında kaldırım olmasa dahi kolayca park etmesini 
sağlıyor. Ayrıca, yokuşlu yollarda da bu işlevini eksiksiz 
yerine getiriyor. ‘Aktif Park Asistanı’ teknolojisi, sürücü gaz 
ve freni kontrol ederken aracı otomatik olarak park alanın-
dan dışarı yönlendiren ‘Paralel Park Çıkış Yardımı’ özelli-
ğini de barındırıyor.

DAHA IYI GÖRÜŞ AÇISI
Ford’un ‘Çapraz Trafik Uyarı Sistemi’ ise park yerinden geri geri 
çıkarken aracın arkasından geçebilecek araç, bisiklet ve yayalar 
için sürücüleri uyarıyor. Buna ek olarak, ‘Yan Algılama Sistemi’, 
sürücülerin daha güvenli manevra yapması için aracın etrafında-
ki engellerin sesli ve görsel uyarılarını veriyor.
Transit’in ön ve arka geniş görüş kameraları, yaklaşan araçların, 
yayaların veya bisikletlerin kör bir kavşakta dahi fark edilmesine 
imkân tanıyor. Yeni Transit’in geri görüş kamerası, arka kapılar 
açık ve araç geri vitesteyken daha iyi görüş sağlamak için arka 
yük kapılarının üzerindeki bir noktada yer alıyor. Geniş görüş 
kameraları sayesinde sürücülerin, yaklaşan araçları, yayaları veya 
bisikletleri kör bir kavşakta dahi fark etmesine imkân sağlıyor.

PARK ETMEYI O’NA BIRAKIN 
FORD’UN YENI TRANSIT ILE BIRLIKTE SUNDUĞU ‘AKTIF PARK ASISTANI’ ÖZELLIĞI, BIRÇOK SÜRÜCÜNÜN STRES YAŞADIĞI 

PARK ETME SÜRECINI KEYIFLI BIR HALE GETIRIYOR. 
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Türkiye’nin ticari araç lideri Ford, sektöre yön veren ve 
Türkiye’nin en çok tercih edilen hafif ticari araç modeli Transit’i 
yeni 10 vitesli otomatik şanzımanlı versiyonu ile müşterilere su-
nuyor. 2.0 litrelik EcoBlue Upgrade 170 PS arkadan çekişli dizel 
motor ile sunulan yeni 10 vitesli otomatik şanzıman, daha fazla 
dayanıklı, yüksek performans ve 2 bin 800 kg’a kadar çekme 
kapasitesine sahip. Ticari hayatın zorlukları göz önüne alınarak 
tasarlanan sınıfında tek 10 ileri otomatik şanzıman, şehir içi ve 
şehir dışı ürün, yük teslimatları ve yolcu taşımacılığı için de 
yüksek yakıt verimliliği sunan bir alternatif sunuyor.
Müşterilerin ticaret hayatının operasyonel zorlukları ile pratik-
likten ve konfordan ödün vermeden baş edebilmesini sağlayan 
yeni şanzıman, daha fazla dayanıklılık, artırılmış yakıt verim-
liliği ve 2 bin 800 kg’a kadar çekme kapasitesi sunuyor. Yeni 
şanzıman, şehir içi ürün, mal teslimatı yapan veya ulaşım, trans-
fer, servis taşımacılığı gibi hizmetler sunan ve bununla birlikte 
yoğun trafikle birlikte operasyonel zorluklarla karşı karşıya ka-
lan müşterilere büyük kullanım kolaylığı sunuyor. Ayrıca, 15 ve 
17 kişilik yolcu kapasiteli Transit minibüsler için de daha fazla 
yakıt verimliliği ve yüksek performans sunan bir çözüm olarak 
öne çıkıyor.
Ford mühendislerinin geliştirdiği yeni şanzıman, daha önce 
2020 Uluslararası Yılın Pick-up’ı (IPUA) Yeni Ford Ranger ve 
F150 pick-up’ların yanı sıra Ford’un ikonik spor otomobili Mus-
tang gibi çeşitli modellerde kullanıldı ve kendini kanıtlamayı 
başardı. Şimdi Transit’le birlikte sunulan, daha geniş ve büyük 
araçlarda işletmeler için yakıt ve bakım maliyetini en aza indi-
recek şekilde tasarlanan 10 vitesli otomatik şanzıman, motorun 
performanstan ödün vermeden en verimli kombinasyonla işle-
vini yerine getirmesine imkân sağlıyor. Sürücüler, işletmeler ve 
filolar için işletme maliyetlerini en aza indiriyor.

YÜKSEK YAKIT VERIMLILIĞI VE DAYANIKLILIK IÇIN 
TASARLANDI
Daha fazla dişli oranına sahip yeni 10 vitesli tasarım, Transit’in 
170 PS 2.0 litrelik EcoBlue Upgrade motorun yüksek verimliliği-
ne en uygun performansı sunarken, sürücü tepkilerine daha du-
yarlı bir sürüş deneyimi yaratıyor. Gerçek zamanlı adaptif vites 
değiştirme özelliği, şanzımanın değişen yol koşullarına uyum 
sağlamasına imkân tanıyor, şehir içi yoğun dur-kalk trafik, ara-
zi, yokuş gibi değişken koşullarda performans ve yakıt verimlili-
ği açısından optimum vites seçimini mümkün kılıyor.
10 vitesli otomatik şanzıman, Transit’in sürüş dinamiklerine ve 
teknolojilerine paralel, maksimum yakıt tasarrufu için Otomatik 
Başlat-Durdur (Start-Stop) özelliğiyle birlikte çalışacak şekilde 
geliştirildi. Yeni şanzıman, çok yavaş hızlarda ve aracın hare-
ket etmeden durduğu anlarda dahi, kolay hızlanma ve kalkış 
imkânı sağlayabiliyor.

TICARET HAYATININ KOŞULLARINA GÖRE EN ZOR-
LU TESTLERE TABI TUTULDU
Ticari hayatın zorlu, pratiklik gerektiren şartlarına göre tasarla-
nan şanzıman, geliştirilirken binlerce kilometrelik yorucu arazi 
yarışlarını da kapsayan 6 milyon kilometreyi aşan dayanıklılık 
testlerine tabi tutuldu. Yüksek araç ağırlıklarını kaldırabilme ka-
pasitesi ve basit otomatik kullanım, yeni şanzımanı ürün, yük 
teslimatı ve yolcu taşımacılığı içinde uygun kılıyor. Büyük araç 
kullanımında daha az tecrübeli olan sürücülerin başlat-durdur 
gibi özellikler ile sıkışık trafik şartlarıyla da baş etmesini kolay-
laştırıyor. Vites kutusunun verimliliği ve dayanıklılığı, otomatik 
şanzımanı filo yöneticileri için toplam sahip olma maliyeti, kul-
lanım ömrü ve yük/yoğunluk kapasitesi bakımından da uygun 
hale getiriyor.

FORD TRANSIT 
10 VITESLI OTOMATIK ŞANZIMAN SEÇENEĞIYLE TÜRKIYE’DE

FORD TICARI ARAÇ AILESININ SEVILEN ÜYELERINDEN TRANSIT, ŞIMDI DAHA FAZLA VERIMLILIK VE DAYANIKLILIK SUNAN, SINIFINDA TEK, 
YENI 10 VITESLI OTOMATIK ŞANZIMANLI VERSIYONUYLA MÜŞTERILERINI BEKLIYOR.
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süre sonra evden çalışma kararı aldık. Evden çalışmanın ku-
ralları belirlendi, gereken noktalarda çalışma arkadaşlarımız 
için hem işleyişle hem de psikolojik olarak destek sağlandı. 
Üretim alanındaki çalışma arkadaşlarımızın korunması adına 
ülkemizde üretimi durduran ilk markalardan biri olduk. Ford 
Otosan gibi devasa kurumsal bir yapının bu adımları hızlıca 
gerçekleştirmesi kolay gibi görünmese de, doğru planlamayla 
süreç profesyonelce yönetildi.

Kurumsal olarak toplum için yaptığınız çalışmaların çok fazla dile 
getirilmediğini biliyoruz. Bu hassasiyet çerçevesinde genel olarak 
pandemi ile mücadelede neler yapıldığını aktarır mısınız?
Türkiye’nin otomotiv şirketi olarak topluma destek sağlamak 
üzere ‘hangi adımları atabiliriz’, ‘üretim yeteneğimizi müca-
dele için nasıl yönlendirebiliriz’ gibi soruları ilk baştan itiba-
ren düşünmeye başladık. Üretebileceğimiz veya yapabilece-
ğimiz ne varsa hepsini projelendirerek uygulamaya geçirdik. 
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ford markalı ambulans-
ların servis hizmetini ücretsiz olarak sağladık. Ayrıca maske, 
tulum ve benzeri tıbbi ihtiyaçları üreterek Bakanlığın yönlen-
dirmeleri doğrultusunda gereken noktalara ulaştırdık. Yine 
Bakanlıkla koordineli şekilde gelen taleplere yanıt vermek için 
üretim yeteneğimiz içerisinde yer alan bazı cihazların üretimi-
ni gerçekleştirdik. 

Uzun bir süre daha konuşacağımız ilk gündem maddesi pandemi 
olacak gibi görünüyor. Ford Otosan’ın bu gibi sıra dışı etkiler için 
önceden hazırlanmış bir harekât planı var mıydı? 
Ford Otosan çok büyük bir yapı. Farklı etkenlere karşı bu 
yapının devamlılığını sağlamak adına elbette önceden düşü-
nülmüş birtakım planlamalarımız mevcuttu. Acil durumlarda 
takip edilmesi gereken prosedürlerimiz düşünülmüştü. Ancak 
pandemi büyük ihtimalle kimsenin kolay kolay aklına gelme-
yecek bir tehdit. Yerel düzeyde sorunlarla karşılaşabilir, bun-
lar için muhtemel önlemleri değerlendirebilirsiniz fakat tüm 
dünyayı böylesine derinden etkileyen bir soruna karşı refleks 
geliştirmek kolay değildi. 

İlk etapta nasıl bir yol haritası belirlediniz?
Henüz Covid-19 salgını büyük oranda yayılmaya başlamadan 
konuyu değerlendirip, olası yansımaları masaya yatırıldı. Şubat 

ayı başında farklı durumlara karşı geliştirdiğimiz pro-
sedürleri takip ettik. Birçok uygulama denendi 

ve eksik kalan yönler hızla tamamlandı.
Her ne iş yaparsanız yapın çalışan 

sağlığından öte bir şey yoktur. 
Biz de bu hassasiyetle ül-

kemizdeki ilk vaka 
görüldükten kısa 

FORD OTOSAN, PANDEMİ SÜRECİNDE TOPLUMSAL KATKISINI EN 
ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK İÇİN BİRBİRİ ARDINA PROJELERİNİ HAYATA 

GEÇİRDİ. ÜRETİM YETENEKLERİNİ KULLANARAK DAYANIŞMAYA 
KATKI SAĞLADI. YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KURUMSAL NEZAKETİN 

PARÇASI OLARAK KAMUOYUYLA SINIRLI OLARAK PAYLAŞILSA 
DA SÜRECİN DETAYLARINI ÖĞRENMEK VE ENDÜSTRİYE 

YANSIMALARINI KONUŞMAK ÜZERE FORD TÜRKİYE PAZARLAMA 
MÜDÜRÜ TALAT İŞÇİOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİK. İŞÇİOĞLU, 

KÜRESEL VE YEREL BAZDA DAHA ÖNCE HİÇ YAŞANMAMIŞ BİR 
DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALINMASINA RAĞMEN SÜRECİN 

YENİ FARKINDALIKLAR SAĞLADIĞINI DİLE GETİRDİ.

“Dijital dünyadaki 
sürdürülebilir

hayatı 
hep birlikte 

deneyimliyoruz.” 

FORD TÜRKİYE PAZARLAMA MÜDÜRÜ 

TALAT İŞÇİOĞLU
FORD TÜRKİYE PAZARLAMA MÜDÜRÜ 

TALAT İŞÇİOĞLU
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kur farkı nedeniyle konut ve otomobil aynı 
zamanda bir yatırım aracı olarak değerlen-
diriliyor. Fabrikaların durduğu, araç sayı-
sının azaldığı dönemde bir anda talebin 
yükseldiğini gördük. Talebin ne kadar sü-
receğini bilmek sağlamasını yapmak, satın 
almanın ne oranda gerçekleştiğini görmek 
adına beklemek gerekiyor. Bugün geldiği-
miz durumda finansal olarak önümüzü 
görmek kolay değil, pandemide ikinci bir 
dalganın yıkıcı sonuçları olabileceğini bi-
liyoruz, buna rağmen özellikle açıklanan 
kredi destek paketi ile talep ciddi anlamda 
artmış durumda. Talep arz dengesi henüz 
sağlanmış değil. Kiralama şirketleri dahil 
şirket alımları sürekliliğe etki edecek diğer 
bir unsur. Ayrıca kurdaki değişkenliğin 
fiyatlar üzerindeki etkisi artmadan satın 
alma yapan birçok müşteri var. Tüm bun-
lar ölçeğinde tedbirli bir iyimserlik içinde 
olmakta fayda görüyoruz. 

Son olarak pazarlamadaki güncel uygulama-
ların dönüşümden ne ölçüde etkilendiğini 
anlatır mısınız? 
CRM-kişiselleşmeye yaptığımız yatırım 
ve dolayısıyla stratejik olarak yıl yıl Dijital 
çalışmalarımızın tüm medya harcamala-
rı içerisindeki payını artırma hedefimiz 
olduğunu belirtmiştim. Pandemi döne-
minde bu payı hızlı bir biçimde artırdık 
ve yapılacak iletişimin verimliliği adına 
bazı adımlarımızı hızlandırdık ve adımlar 
atmaya devam ediyoruz. 
Devreye aldığımız tüm aksiyonlarda 

web sitemiz ve tüm sosyal medya kanallarını aktif olarak kul-
landık. Ford Türkiye Web sitesi, ziyaretçi sayısı bakımından 
sektörde Türkiye’nin bir numaralı sitesi olma unvanına sahip. 
Haliyle bizim için mükemmel bir platform niteliği taşıyor. 
CRM veritabanından müşterilerimize yapacağımız tüm hiz-
metlerimiz ile (örneğin evden al eve teslim) yanlarında oldu-
ğumuzu ilettik.
Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma lansmanlarını dijital or-
tamda gerçekleştirmeyi tercih ettik. Bu tercihte tedbirlerin 
sürekliliğini sağlama yaklaşımımız etkiliydi ama diğer tarafta 
da elimizdeki dijital gücü daha verimli kullanmayı hedefle-
dik. Dijital organizasyonlar son bir yılda dünyada daha çok 
kişiye erişim sağlaması bakımından tercih edilen bir yöntem 
oldu. Bu arada dijital stüdyo uygulamasında henüz daha Yeni 
Kuga’nın tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmemişken 300’ün 
üzerinde kişi kayıt yaptırdı. Pandemi sürecinde tüm bayi top-
lantılarımızı dijital olarak gerçekleştirdik. 
Yaptığımız araştırmalarla müşterilerimizin nabzını tutmaya, ne 
istediklerini öğrenmeye ve elde ettiğimiz sonuçları uygulamaya 
geçirmeye özen gösterdik.
Özetlersek, dijital dünyanın sunduğu fırsatlar, pazarlama strateji-
leri üzerinde artık çok daha fazla etkiye sahip olacak. 

Biraz daha detaylandırmak gerekirse, Ford Otosan’ın dijitalleşme yol-
culuğunun müşteri tarafındaki yansımalarını değerlendirir misiniz? 
Dijitalleşme ile olmaz denilen birçok şeyin olabileceğini insan-
lar görmeye başladı. Gerçekleştirdiğimiz anketler, müşterileri-
mizin online alışverişe her geçen gün daha sıcak baktığını gös-
teriyor. Türk insanı yine ağırlıklı olarak yerinde inceleyip, test 
etmek isteyecektir. Biz de buna yönelik olarak; araçları müşteri-
lerimizin ayağına kadar götürüp deneyimlemelerini sağlayacak 
prosedürleri geliştirmeye devam ediyoruz. Dijital tarafta bunu 
interaktif bir şekilde yapmaya başladık. Dijital stüdyo uygula-
mamızda müşterilerimiz web sitemiz üzerinden randevu alıp 
belirledikleri saatte online olarak dijital stüdyoya bağlanabiliyor. 
Araçları görsel olarak inceleyip, satış danışmanından merak 
ettikleri her şeye dair bilgi alabiliyorlar. Danışmanın elindeki 
cihaz sayesinde araçla ilgili tüm detayları görebiliyorlar. Bayile-
rimiz de aynı şekilde ‘Whatsapp Business’ uygulaması üzerin-
den kendi müşterilerine hizmet verebiliyor. Hatta bu yöntemle 
satışlar yapılmaya başlandı. Online satış konusunda otomotiv 
sektörü özelinde mevzuatla ilgili bazı boşluklar var. Bunlar gi-
derildiğinde E-ticaret üzerinden otomotiv satışlarının başlaya-
cağını öngörebiliriz. 

“Sürüş deneyimi yeni bir boyuta taşınıyor: E-Spor” 
Dijital dünyanın otomotiv sektörüne ve otomobil sporlarına 
hangi ölçüde imkânlar sunabileceğini gösteren heyecan veri-
ci örnek bir organizasyonu 19 Mayıs’ta gerçekleştirdik. Ford 
Türkiye’nin profesyonel olarak yapılan ilk dijital motorsporları 
canlı yayını olma özelliği taşıyan ve toplamda bir saat süren 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı, canlı yayında eş zamanlı görün-
tülenmede 3 bin 400 kişi tarafından izlendi. 30 binin üzerine 
izlenme rakamına ulaştı. Castrol Ford Team Türkiye’den 5 pilo-
tumuz ve e-spor konusunda başarılı 5 oyuncumuz Ford Fiesta 
ralli araçlarıyla yarıştı.
Etkinliği takip eden herkes -biz de dâhil olmak üzere- bu-
nun oyun dışında bir deneyim olduğunu bizzat yaşadı. Tüm 
bunlar ışığında söylenebilir ki, yaşadığımız bu dönem hem 
Türkiye’ye hem de dünyaya dijitalde sürdürülebilir bir hayatın 
olduğunu öğretti. 

Endüstri yaşanan sürece nasıl tepki göster-
di? Yılın başındaki beklentilerle geldiğimiz 
nokta arasında büyük bir uçurum var mı?  
Biz hem ihracat yapan hem de iç pazara 
ürün sağlayan bir şirket olduğumuz için 
son derece sıra dışı bir ortamla karşılaş-
tık. Başlangıçta talep daralması yaşandı. 
Biz de dâhil olmak üzere dünya çapın-
daki otomobil üreticilerinin üretimlerini 
durdurması, bu beklenmedik tabloyu arz 
talep dengesi açısından dinamikleri daha 
farklı bir boyuta taşıdı. Bugün geldiğimiz 
noktada ise hem üretimin yeniden başla-
ması hem de bazı etkenler ile talepteki ha-
reketlilik yıl sonu beklentilerinin pozitif 
yönde yenilenmesini sağladı. Önümüzde-
ki iki-üç aylık süreçte talepteki düzelme-
nin dinamiklerini daha iyi değerlendirme 
fırsatımız olacak. 

Yaşanan talep artışını, tüketicilerin satın 
alma kararlarından vazgeçmedikleri şeklin-
de yorumlamak mümkün mü? Yurt dışında 
da benzer bir durum var mı? 
Satış anlamında değişken bir dönem 
yaşıyoruz. Mart, Nisan ve Mayıs ayları 
görünüm olarak birbirinden farklılaştı. 
Pandemi başında endüstri 500 bin ade-
din altında satış beklerken geldiğimiz 
noktada yeniden 600-650 bin adedi ko-
nuşmaya başladık. Endüstri tahminlerine 
baktığımızda, globalde araştırmalar böyle 
bir krizde etkilenecek sektörlerin başın-
da dinamikleri gereği otomotivin geldi-
ğini gösteriyordu. Diğer taraftan şartlar 
değiştiğinde yine otomotivin nispeten hızlı bir çıkış yaşayacağı 
tahminleri vardı.  Yaşadıklarımız da araştırmaları doğruladı ve 
insanların araç alımlarını durdurmadıklarına ama erteledikleri-
ne şahit olduk. 
Yurt dışında özellikle Avrupa’da hareketliliğin yavaş yavaş arttığı-
nı, etkilenme düzeylerine göre farklı ülkelerin farklı toparlanma 
evreleri yaşadığını gözlemliyoruz. Örneğin Almanya için hızlı sa-
yılabilecek bir geri dönüş süreci yaşanırken İtalya ve Fransa için 
durum farklı oldu. Tüm tabloyu İngiltere gibi ülkelerdeki durum 
belli olduktan sonra göreceğiz. 

Pazar dinamikleri bakımından ülkemizi farklı kılan yönleri yorumlar 
mısınız? 
İç pazarda krizlere alışkın olmanın avantajını yaşıyoruz. Bu zama-
na kadar ülke olarak birçok sorunla karşılaştık, bunların üstesin-
den geldik. Doğal olarak bir bağışıklık gelişiyor. Pandemi de bu 
tecrübelerin arasında yerini aldı. Başta da özetlediğim gibi ülke-
mizdeki etki oluşmadan önce önlemlerimizi almaya başlamıştık. 
Zaten son iki yıldır kurlardaki değişkenlikten ötürü ekonomik 
verilerde olumsuzluklar yaşanıyordu, alım gücünde belirli sevi-
yede azalma gözleniyordu. Ama bir taraftan ülkemizde diğer ül-
kelerde pek bulunmayan bir yaklaşım var; ekonomik volatilite ve 

Hizmetlerin sürekliliği için yapılan çalışmaları da paylaşır mısınız?
Bayilerimiz yarı dönemli çalışma yöntemine geçse de sürecin 
başından sonuna kadar hep açık kaldı. Ford Otosan ailesinin 
bir parçası olarak bayilerimizde çalışan tüm arkadaşlarımız bu 
fedakârlığı gösterdikleri için bir defa daha minnetlerimizi sunu-
yorum. Bu sayede müşterilerimizle olan iletişimimizi sürekli kıl-
dık. Beklentilerine çözüm sağlamaya devam ettik. Diğer taraftan 
teknolojik imkânları maksimum seviyede kullanmaya özen gös-
terdik. Üzerinde çalıştığımız ve büyük önem verdiğimiz projele-
rimizi hayata geçirdik. Dijital stüdyo, evden alıp eve teslim servis 
hizmeti gibi uygulamaları müşterilerimize sunduk. Gelen müşte-
ri taleplerini hızlı şekilde yanıtlayacağımız bir altyapı oluşturduk. 
Böylece her konuda yanlarında olmayı hedefledik. 

Tüketici alışkanlıklarından iş dünyasının dinamiklerine kadar bir-
çok alanda ciddi bir dönüşüme şahitlik ediyoruz. Bu değişimin baş-
lıca bileşenleri neler?
Bu noktada en çok üzerinde durulması gereken konu dijitalleş-
me. Dijitalleşme ve kişiselleşme kavramları hep gündemimizde 
olan, sürekli yatırım yaptığımız ve kendimizi geliştirdiğimiz 
alanlar. Kısa vadede bağlı ve orta vadede otonom araç teknoloji-
lerinin hayatımıza gireceğini ve büyük veriye dayalı bir geleceğin 
bizi beklediğini düşündüğünüzde bu alanlara yatırım yapmanız 
kaçınılmaz ve dijitalleşmenin hayatımızı gün geçtikçe daha çok 
etkileyeceğini biliyorduk. Ama belki de kimsenin öngöremediği 
şey değişimin bu denli hızlı ve çarpıcı şekilde kendini hissettir-
mesi oldu. Bu yönüyle pandemi, tüketici alışkanlıklarında son 
derece etkili hale geldi. Mesela insanların aklında, ‘dijital üzerin-
den eğitim mümkün olabilir mi’ sorusu vardı. Okullar bu sisteme 
geçti. Yaş sınırı olmadan herkes kendi yapabileceği şeylere yönel-
di, bunun için online satış platformlarında muazzam bir hareket-
lilik yaşandı. Dijital dünyada yapılabileceklerin sadece küçük bir 
kısmını gördükten sonra alışkanlıklara nasıl yansıdığını, dijital 
dünyada gelişmelerin nasıl hızlanacağını birlikte göreceğiz. 
Bir taraftan araştırmalar ile değişimi takip ederken, diğer taraftan 
yenilikçi dijital platformları hayata geçiriyor ve CRM platformu-
muzu verimli ve sonuç odaklı kullanarak zenginleştirmeye de-
vam ediyoruz. Hizmetlerimizi bu zemine oturtuyoruz. 

GELDİĞİMİZ NOKTADA 
ÜRETİMİN YENİDEN 

BAŞLAMASI VE TALEPTEKİ 
HAREKETLİLİK YIL SONU 

BEKLENTİLERİNİN POZİTİF 
YÖNDE YENİLENMESİNİ 
SAĞLADI. ÖNÜMÜZDEKİ 
İKİ-ÜÇ AYLIK SÜREÇTE 

TALEPTEKİ DÜZELMENİN 
DİNAMİKLERİNİ DAHA İYİ 

DEĞERLENDİRME FIRSATIMIZ 
OLACAK. TÜM BUNLAR 

ÖLÇEĞİNDE TEDBİRLİ BİR 
İYİMSERLİK İÇİNDE OLMAKTA 

FAYDA GÖRÜYORUZ.
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konuda da dikkat etmeniz gereken birkaç önemli husus var. 
Aracınızla test sürüşüne çıkartmayın. Bu durumda kaza 
riski, aracınızı kaçırma riski her zaman vardır. 
Alıcı ekspertiz yaptırmak isterse yetkili bayileri tercih et-
tirin. İşin uzmanı olmayan ekspertiz firmaları sorumlu-
luk almamak için aracınıza gereğinden fazla yanlış bilgiler 
vererek aracınızın gereksiz yere değerini düşürebilir. 
Satış aşamasında ödemeyi banka üzerinden alın. Sahte-
cilik veya dolandırılma gibi risklere karşı paranızı satış 
aşamasında hesabınıza yattığını görmeden satışı verme-
yin. Bu konuyla ilgili noterlerden destek isteyin. Ödeme-
yi yapan kişiyle aracı alacak kişinin aynı olmasına özen 
gösterin. Açıklama kısmına araç plakasını belirten satış 
bedeli olduğunu yazdırın. Farklı kişilerden yapılacak öde-
melerde sorun çıkabileceği için açıklamaların önemi çok 
fazladır. Paranızı alıp, satışınızı vermeden aracınızı ve 
anahtarınızı teslim etmeyin.

Yıllardır yaptığımız maddi birikimimizi en iyi şekilde de-
ğerlendirmek için çeşitli yollar kullanırız. Otomobil sektörü 
de bu yollardan biridir. Araç sahibi olmak ihtiyaç dışında 
ekonomik bir yatırımdır. Araba alırken duyduğunuz heye-
canı doyasıya yaşamak istiyorsanız altın değerinde kuralları 
bilmenizde fayda var. 

İKİNCİ EL ALIM SATIMINDA 
NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
s Öncelikle ihtiyacınızı belirlemelisiniz
En sık karşılaşılan problem, doğru aracı almamaktır. Uzun 
kilometreler yapılacaksa yakıt ekonomisine, işiniz veya geniş 
aileniz içinse büyük bir araca, genelde park yeri sıkıntısı yaşı-
yorsanız ‘hatchback’ araca ihtiyacınız varken bir hevesle aldı-
ğınız yanlış karar sizi mutsuz edecektir. Aracı kısa süre sonra 
satmaya çalışmak maddi ve manevi olarak sizi yoracaktır.

Ekspertizi güvenli yapılmış, geçmişi iyi araştırılmış bir 
araç almalısınız
Verdiğimiz paranın karşılığını en iyi şekilde alabilmek 
için aracın bize söylendiği ve anlaştığımız gibi olması 
gereklidir.  Kaportası çok güzel olan bir aracın çok ağır 
mekanik masrafı olabilir. Servis bakımlı diye aldığı-
nız aracın tüm bakımları zamansız ve yan sanayi 
kalitesiz parçalardan yapılmış olabilir. Beğendi-
ğiniz aracın içine dışına iyice bakıp acele et-
meyin. Bu konuda işin uzmanı işletmelerden 
temin edeceğiniz resmi evrakla kendinizi 
sağlama alın. Yetkili bayileri tercih etme-
niz işi profesörüne bırakmak olacaktır. 

Ekstra masraf larınızı da hesaba katmalısınız
Araç pazarlığında unutulan masraflardan biri de aldıktan 
sonra yapılacak masraflardır. Aracın yapılması gereken pe-
riyodik bakımı, eskimiş balatalar, değişmesi gereken las-
tikler, yaklaşan muayene gibi masraflar bazen emsalleriyle 
kıyaslanınca çok daha fazlaya mal etmiş olabilirsiniz.

Aracı kimden aldığınız çok önemlidir
Aracı satanın dürüstlüğü de çok önemlidir. Ekspertiz aşa-
masında denilenin çıkmaması, aracın geçmişinin farklı an-
latılması, noter satışı aşamasında karşınıza çıkacak borçlar, 
hacizler, rehinler gibi durumların size yıkılmaya çalışılması 
göz önünde bulundurulması gereken ciddi risklerdir. Son 
dakika satıştan vazgeçilmesi gibi bir sürü can sıkıcı olaylar 
bu aşamada sizi araç almaktan soğutabilir. Hatta dolandırı-
labilirsiniz. Sahte ruhsatlar, çalıntı araçlar, paranın başka-
sının hesabına aktarılması gibi bir sürü dert tasa sahibi ol-
mamak için kesinlikle güvenilir, ikinci el ticaretinde yetkiye 
sahip yerlerden araç almanızı tavsiye ederiz.

Aracınızı satarken de dikkatli olmalısınız!
İnternet platformları üzerinde birçok aracı firmayla satışlar 
yaygınlaştı. Bu da birçok riski beraberinde getirdi. İlanınız-
dan sizi arayanları, aracınıza bakmaya gelenleri tanımıyor-
sunuz. Sadece tek bildiğiniz telefon numarası ve isim. Bu 

İKİNCİ EL ARAÇ SATIN ALIRKEN AKLINIZDAKİ SORU İŞARETLERİNE GÜVENİLİR YANIT BULMAK ZOR OLABİLİR. 
KELEŞLER FORD İKİNCİ EL, MÜŞTERİLERİNİN TÜM KAYGILARINI ORTADAN KALDIRIYOR. 

YAZI: KELEŞLER 2.EL SATIŞ DANIŞMANI VOLKAN KIRDEMİR

İKİNCİ EL ARAÇ ALIRKEN DE SATARKEN DE 

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMAYIN 

 Keleşler 2.El Güveninin Adresi 
İkinci el alım ve satımında Ticaret Bakanlığınca yetkili 

olan bayimiz her aşamada güvenliği garanti altına 
alır. Çalışanlarımızın tamamı zorunlu olan ‘Mesleki 

Yeterlilik Belgesi’ne sahiptir. Her araç detaylı 
şekilde ekspertizden geçer, gerçek piyasa 

değerinde satışa çıkarılır. Kredi kullanmak 
isterseniz en uygun seçenekler sunulur. 

Satış danışmanlarımız kredi işlemlerinizi 
yerinde anında sonuçlandırır. Takas 

araçlarınız değerinde alınır, devir işlemleri çok kısa 
süre içinde yapılır. Aldığınız araç temizlenmiş ve son kontrolleri 
yapılmış olarak teslim edilir. Teslimat aşamasında araç teslim 
uzmanımız aracın kullanımı ve yapısı hakkında bilgilendirerek 
teslim eder.

Araçlarınızı nakit ve takasta 
değerlendiriyoruz
Aracınızı satmak isterseniz veya takas düşünürseniz Keleşler 
2.El’e mutlaka uğrayın. Randevu gerekmeden aracınız incelenir 
ve size değerinde fiyat teklifi verilir. Anlaşma durumunda satış 
işlemleri gerçekleşir ve anında ödemenizi alırsınız. Üzerinizde 
alış veya satış baskısı hissetmezsiniz.

Ekspertiz konusunda 
yetkili bayileri seçin
Sektörde hizmet veren çok sayıda ekspertiz firması mevcut. 
Ancak çalışanların o markanın son teknolojileri hakkında 
profesyonel eğitim almaları da şarttır. Her ustanın her marka 
ve modelin teknik bilgisine sahip olması mümkün değildir. 
Bu sebepten dolayı yetkili bayilerde araçların profesyonel 
eğitimini almış uzmanlarca incelenmesi doğru olacaktır. 
Yetkili servislerdeki araç bilgisayarlarının gerçek arıza ve 
kilometrelerini teyit edebilmesi önemlidir. Bu ürünler piyasada 
satılmayıp sadece yetkili bayilerde bulunur.
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HER FOTOĞRAF, “O AN” İÇERİSİNDE HİSSEDİLENLERİ SONSUZA TAŞIR. KELEŞLER FORD’LA YENİ 

ARAÇLARINA SAHİP OLAN MÜŞTERİLERİMİZ, “O AN”LARINI BİZİMLE PAYLAŞIRKEN, YILLARDIR BÜYÜMEYE 

DEVAM EDEN AİLEMİZE YENİ MUTLULUKLAR EKLİYOR. MEMNUNİYETE VE SÜREKLİLİĞE DAYANAN 

BU ÖZEL BAĞIN BİR PARÇASI OLMAK İÇİN SİZ DE FORD’UNUZLA FOTOĞRAFINIZI ÇEKİP BİZE 

GÖNDEREREK SAHİBİNİN SESİ SAYFALARIMIZDA YER ALABİLİRSİNİZ.

Ford sahibi olmanın ayrıcalığı
fotoğraflara yansıyor

Ali Balkan / Yeni Ford Kuga Bülent Silsüpür / Ford Kuga Cahit Gedik / Ford EcoSport

Cavit Pehlivan / Ford Transit Fatma Önemli / Ford EcoSport Fırat Cenkci / Ford Fiesta Suat Beköz / Ford Courier Tarık Metal Sanayi / Ford Courier Zehra Akduygu / Ford Focus

Ozan Akın / Ford Ranger Emel Yılmaz / Ford Focus Sis Bujiteri / Yeni Ford Ranger

Hüseyin Tunç / Ford Focus

Ömer Sönmez / Ford Transit

İKM Temizlik Hizmetleri / Ford Custom

Mertcan Görgün / Ford Courier

Asem Etiket ve Matbaacılık / Ford Transit

Keskin Gıda / Tourneo Courier
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EKO KÖYLER 
 YENi BiR YAŞAM TARZI iÇiN 

UMUT OLUYOR 

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOLOJİK TARIM VE 
YAŞAM TARZI İÇİN UĞRAŞ VEREN ÇİFTLİK 

VE EKO KÖYLER, İNSANLIĞIN YENİDEN 
DOĞAYI KEŞİF YOLCULUĞUNDA BÜYÜK 

ÖNEME SAHİP. ÜRETMENİN, EMEK VERMENİN 
VE BUNLARI YAPARKEN TOPRAKLA İÇ İÇE 

OLMANIN HAZZINI YAŞAMAK İSTİYORSANIZ, 
BİR EKO KÖYDE GÜNE BAŞLAMAYI 
MUTLAKA DENEYİMLEMELİSİNİZ.

İnsanın doğayla etkileşimi şehirleşme ile bambaşka bir 
boyuta evrildi. Köyde yaşayan insan nüfusunun şehirlere 
yönelmesi, tarım faaliyetlerinin mekanizasyonu, doğadan 
uzaklaşan insanın psikolojik değişimi gibi nedenler yepye-
ni arayışları beraberinde getirdi. Birçok kişi gündelik ha-
yatını neredeyse hiç toprağa ya da bir ağaca dokunmadan 
geçiriyor, beton filizlerin arasında nefes almaya çalışıyor. 
Oysa  biz bu değiliz. Biz, hükmettiğimizi düşündüğümüz 
o doğanın yalnızca bir parçasıyız. Yeri geldiğinde doğa bu 
gerçekliği çeşitli şekillerde hatırlatıyor. Yaşadığımız pan-
demi süreci bile insanlığın sınırlarını bilmediğinde neler-
le yüzleşebileceğini gösteriyor. Evet, sınırlarımızı bilmeli, 
uygarlığımızı bu farkındalıkla şekillendirmeliyiz. Çok mu 
geç? Bilemiyoruz zira daha birkaç hafta önce dünyanın 
en soğuk bölgelerinden biri olan Sibirya’nın Verkhoyansk 
bölgesinde sıcaklık 38 dereceye ulaştı. Kuzey kutup dai-
resinin hemen yanı başında ulaşılan bu rekor sıcaklık, bir 
şeylerin feci şekilde yolunda gitmediğini gösteriyor. Dünya, 
geçmişte de insanlığı çok kez uyardı. Artık neredeyse dile 
gelecek. Buraya kadar içinde nefes aldığımız ortama pek iyi 
davranmadığımızı gördük. Şimdi doğaya saygısını sunmak 
ve onunla iyi geçinmek için uğraşan bir yaklaşımdan bah-
sedeceğiz; ekolojik köyler yani kısaca eko köyler... 

EKO KÖYLERE GIDEN YOL 
Her zaman olduğu gibi önce bir tarihe bakalım. Kavram 
olarak ekolojik köylerin kullanımı 1920’lere uzanıyor. 
İzlanda’da kurulan bir yerleşimle birlikte ilk örnekleri 
görülmeye başlanan eko köyler, 68 hareketinin o renkli 
ortamı içerisinde anlamını biraz daha fazla buluyor. Ta-
bii o dönemde şehirleşme etkisine paralel olarak birtakım 
toplumsal yaklaşımların da etkisi ön plana çıkıyor. Eko 
köylere duyulan asıl ihtiyaç ise 80’ler sonu ve 90’lar ba-
şında ortaya çıkıyor. Burada iki keskin olay yaşanıyor. İn-
sanlık tarım faaliyetlerinde kullandığı birtakım kimyasal-
lara ek olarak DNA’nın nimetlerinden faydalanmak üzere, 
bitkilerin genetiğiyle oynamaya başlıyor. Zararlılara karşı 
daha dirençli ama daha hızlı büyüyen ve senede birkaç 
kez ürün veren bitki nesilleri doğuyor. Genetiği Değişti-
rilmiş Organizmalar yani GDO bugün de hem beslenme-
sine dikkat etmeye çalışanların hem de bilim dünyasının 
gündeminde yer alıyor. Çünkü genetiğiyle oynadığımız 
bu ürünlerin insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkilere 
dair son derece yoğun tartışmalar mevcut. Taraf olanlar 
nüfusun hızla artmaya devam ettiği bir dünyayı besle-
mek için bu yöntemin mükemmel bir alternatif olduğunu 
dile getiriyor. Karşıtlar ise henüz yüzde 98’inin çözüle-
mediği DNA’yı kullanarak genetiğe müdahale etmenin, 
uzun dönemli çok ciddi sorunlara yol açacağını dile ge-
tiriyor. Tüm bu tartışmalara paralel olarak günlük şehir 
yaşamında özünden iyice uzaklaşan insan, özünü tekrar 
keşfetmek üzere doğayla en doğal şekilde temas kurma 
arzusunu eko köylerle hayata geçirdi. Tabii eko köylerin 
yaygınlaşmasının altında farklı nedenlerde var. Eko köy-
ler, doğayla iç içe, sürdürülebilir ve üretken bir yaşam an-
layışı etrafında şekilleniyor. Ülkemizde de her geçen gün 
artan eko köylerin sayısı tüm dünyada binin üzerinde. 
Eko köyler aynı zamanda küresel ekonomik bağımlılığa 
karşı bir çözüm olarak değerlendiriliyor. 
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BULUNDUĞUNUZ EKOLOJİK KÖYDE 
MEVSİMİNE GÖRE MEYVE TOPLAYABİLİR, 

ZEYTİN HASAT EDEBİLİR, TOPRAĞI 
ÇAPALAYIP OT YOLABİLİR HATTA TAŞ 

TAŞIYABİLİR, TURŞU KURMAYI YA DA SALÇA, 
YOĞURT, TEREYAĞI VE PEYNİR YAPMAYI 

ÖĞRENEBİLİRSİNİZ. TOPRAKLA HAŞIR NEŞİR 
OLUP BAKIMINI YAPTIĞINIZ ÜRÜNLERİ, 
HAVAYI, SUYU, TOPRAĞI KİRLETMEDEN 
ÜRETMENİN NE DENLİ ZOR OLDUĞUNU 

BİZZAT DENEYİMLEYEBİLİRSİNİZ.

TÜRKIYE’NIN EKO KÖYLERI
Tüm dünyada olduğu gibi doğaya ve doğal üretim tekniklerine duyduğumuz ihtiyaç ve özlem giderek 
artıyor. Bu yönelim doğrultusunda özlemlerini harekete geçirenler, kendi eko köylerini kuruyor, son 

derece başarılı örneklere imza atıyor. İşte bunlardan bazıları…

Furma Ekolojik Yaşam Çiftliği
Karaburun/İzmir

Furma Ekolojik Yaşam Çiftliği, doğayla 
bütünleşik, tüketim yerine üretim 
değerlerini esas alan, enerjiyi ve kaynakları 
mümkün olduğunca iyi bir şekilde kullanarak 
ve ileriye aktararak sürdürülebilirliği ön 
plana koyan, paylaşımcılığı ve birliğin 
getirdiği gücü öğrenmek, diğerlerine 
öğretmek ve ilham vermek için kullanan, 
bütüncül bir tarım, üretim ve yaşam alanı 
olarak tanımlanıyor. Midilli’den İzmir 
Körfezi’ne kadar 180 derecelik bir deniz 
manzarasına sahip çiftlik, Karaburun’a 5 
kilometre, denize ise 500 metre mesafede 
12 dönüm arazi üzerine kurulu. Çiftliğin 
adı, yalnızca buraya özel olarak dalında 
fermante olabilen zeytinlere, hurmadan 
esinlenen yerlilerin verdiği isimden geliyor. 
Arazide toprak işlemesi yapılmıyor. Organik 
çöpler gübre olarak değerlendiriliyor. Bulaşık 
ve çamaşır deterjanı yerine odun külü 
kullanılıyor. Mutfak ve banyonun atık sularıyla 
sebze bostanından ayrı bir yerde su kabağı 
yetiştiriliyor. Tavuklar, arılar ve eski kulağı 
kesiklerden Köpek Bobo ile Kedi Gece buranın 
diğer sakinleri. Çiftlikte ana binaya bitişik, 
her birinin kendi banyo ve tuvaleti olan yedi 
oda bulunuyor.

Eflatun Elbademi Çiftliği - Kaş/Antalya

Kaş’ın Çukurbağ Köyü’nde, Phellos ve Antiphellos antik kentleri 
arasında, antik Likya yürüyüş yolu üzerinde, üç farklı yerleşkesi olan 
bu çiftliğin bahçesinde her türlü sebze yetişiyor. Mekânın, ahşap üst 
terasında yoga yapılırken, sanatsal çalışmaların da yapıldığı ortak 
yaşam alanı, üzümleri dalından koparıp yiyebileceğiniz asmaların 
gölgeliğindeki ön bahçede. Asırlık meşe ağacı gölgeliğindeki çardak 
ise tembellik için kullanılıyor. Ocak ayı dışında yılın her ayı gönüllü 
kabul ediliyor. 

Latif Yalçıner Çiftliği - Kemaliye/Erzincan 

Ev sahibi üç ayrı noktadaki evinde misafirlerini ağırlıyor. Kemaliye ile Apçağa Köyü 
arasında meyve bahçesinin bulunduğu ilk evinde dört kişinin kalabileceği iki odayı, 
ilk evinin karşı mahallesindeki ikinci evde iki ailenin rahatça kalabileceği iki odayı, 
Kemaliye’nin içinde sadece yazın misafir ağırlayabileceği üçüncü evde ise 10 kişinin 
kalacağı iki odayı TaTuTa misafirlerine ayırıyor. Mart-Kasım ayları arasında yaklaşık 100 
farklı bitki toplanıp kurutularak “zetirin” adındaki baharat yapılıyor.

Gağgı Çiftliği - Bayındır/İzmir 

İzmir’in Bayındır ilçesinde Sarıyurt köyünde bulunan 
Karlık dağının batı yakasında 850 metre rakımda 2010 
yılında ortaklaşılarak 50 dönümlük bir arazide kurulan 
Gağgı Çiftliği’nde, insanların ülke, dil ve ırk olarak 
ayrışmadığı bir yaşam inşa ediliyor. 900 yıllık anıt 
özelliğe sahip kestane, ceviz, armut, elma, erik ve meşe 
ağaçları ile çevrili Gağgı Çiftliği’nde, az teknoloji, az para 
ile doğal bir yaşam sürdürülmeye çalışılıyor. Çiftlikte 
yetiştirilen sebze ve meyvelerin birçoğu çiftliğe gelen 
ziyaretçilerle paylaşılıyor. Elde edilen ürünlerin fazlası ise 
güneş yolu ile kurutularak kış için saklanıyor.

Yonca Lodge - Fethiye/Muğla 

Yonca Lodge, Fethiye’nin 
Yanıklar Köyü sahilinde yer 
alan 14 odalı küçük/butik 
bir otel. Akdeniz’in en güzel 
ada ve koyları ile içi içe bir 
kumsalın, meyve ağaçları 
ve çiçeklerle süslü sevimli 
bir bahçenin içerisinde 
bulunuyor. Bahçenin bir yanında endemik bir tür olan 
Sığla ağacı (Liquidambar orientalis) ormanı varken diğer 
yanında balık, kaplumbağa ve ördeklerle beraber birçok 
canlının yaşam alanı olan bir dere akıyor. Evler, “doğa ile 
bütün olma ve entegre yaşam” felsefesi ile tamamen toprak 
sıva ve ahşap kullanılarak, geleneksel yapım tekniklerine 
sadık kalarak inşa edilmiş. Yonca Lodge’da isterseniz 
konaklayabilir ya da mutfak işlerine, doğa dostu enerji 
projelerine, bahçe işlerine, kültürel sosyal atölyelere destek 
vererek gönüllü olabilirsiniz.

Ali Kışlak Ormanı - Fethiye/Muğla

Fethiye’ye 45, Saklıkent 
Kanyonu’na 5 km mesafedeki 
çiftlik, permakültür ve 
doğal tarım prensiplerini 
uyguluyor. Yılın her ayı 
gönüllülerin kabul edildiği 
çiftlikteki duş ve tuvaletli 
odalar ikişer kişilik. İnternet 
var fakat televizyon yok. 
Yemekler, burada yetiştirilen sebzelerden el birliği ile yapılıyor ve 
beraber yeniyor. Orman’da yorulanlar, terleyenler, Saklıkent’teki 
şelalede yüzerek dinleniyor. Tloss Antik Kenti ise yürüyüş yapmayı 
sevenler için 10 kilometre mesafede. Zeytin, zeytinyağı, çeşitli sebze 
ve meyvelerin, baharat ve aromatik bitkilerin üretildiği çiftliğe bir tek 
sigara içenler kabul edilmiyor.

32 TEMMUZ - AĞUSTOS 2020 l 33

Keleşlerlife
Gezi



DIJITALLEŞME YEPYENI KAPILAR ARALIYOR 
Online toplantı platformlarının pratikliği, çalışma grupla-
rının bilgisayar ortamında neredeyse her işi yapabilmeleri, 
erişim hızının artmasına paralel olarak dosya ve veri paylaşı-
mının kolaylaşması, aynı dokümanlar üzerinde çalışabilme, 
vatandaşlık işlemleriyle ilgili birçok hizmeti online olarak 
alabilme, cihazların uzaktan yönetilebilmesini sağlayan alt-
yapılar ve daha burada sıralayamadığımız birçok teknolojik 
imkân, aslında sabah kalkıp işe gitmeden de görevlerimi-
zi yapabilmemizi sağlıyor. Son derece hızlı şekilde entegre 
olduğumuz dijitalleşmeyle insanlık, yaşam tarzını yeniden 
kurguluyor. Hatta önceki yıllarda dergimizin teknoloji bölü-
münde, ‘yakın gelecekte gerçekleşecek’ dediğimiz birçok de-
ğişim, daha da yakın bir zamanda yani ‘şimdi’ gerçekleşiyor. 

YA EVDE MINIK SABOTAJCILAR VARSA?
Değişime ayak uydurmak, bunu hayatımızın 
parçası haline getirmek güzel, peki ya ger-
çekte dünyamız, duygularımız, düşünce-
lerimiz nasıl etkileniyor? Burası çok mü-
him çünkü memnun olan kadar şikâyetçi 
olan da var. Başlığımızın yanıtı da tam 
olarak burada yatıyor. Eğer bekârsanız, 
sürekli yalnız kalabileceğiniz bir ortam 
varsa ya da çocuklarınızla ilgilenecek biri 
yakınınızdaysa çok sorun etmeyebilirsiniz. Ev-
den çalışmayı zorlaştıran şey kişisel koşullar. Çok 
önemli bir online toplantının ortasında minik bir sabotajcı 
tarafından sabote edilme ihtimaliniz varsa, haliyle stresiniz 
katlanacaktır. Ya da karakter olarak her daim sosyal olanlar-
dansanız, ofis ortamında ve arkadaşlarınızla birlikte odakla-
nabilenlerdenseniz sıkıntı büyüyebilir. Unutmamak gerekir 
ki, çalışma hayatı çoğu kişinin en çok ve en uzun sosyal-

Pandemi sürecinde ilk alınan tedbirlerden biri evden ça-
lışma sisteminin genele yayılması oldu. İş dünyası, çalışan 
sağlığını korurken hizmetlerini aksatmamak için belli başlı 
bazı sektörler dışında süreçlerini evdeki çalışanlarıyla yö-
netti. Aslında yaşadığımız bu süreç, birçok kurumsal şirke-
tin çok önceden beri planlamasını yaptığı bir değişimi kısa 
süre de olsa öne çekmiş oldu. Zira çoğu şirket pandemiden 
önce de haftanın belirli günlerinde çalışanlarının evden ça-
lışmasını sağlıyor, bunun üzerine verimlilik araştırmaları 
gerçekleştiriyordu. Yani evden çalışma pandemiden çok öte 
iş dünyasının planlarına dahil ettiği bir konuydu. Üstelik 
bu konuda verimlilik artışı yaşandığına dair birçok önemli 
araştırma mevcut. 

EVDEN ÇALIŞMAYI VERIMLI HALE GETIRECEK ÖNERILER

s Ofis ortamı oluşturma
Evden çalışmak herkes 
için ideal bir plan 
olmasa da çalışmak 
durumunda kaldığınızda 
da bu durumu en verimli 
hale getirmelisiniz. Bu 
nedenle kendinize ve 
yaptığınız işe en iyi şekilde 
odaklanabileceğiniz bir 
ortamda çalışmanız faydalı 
olacaktır. Evden çalışırken, 
normalden biraz daha fazla 
disiplinli olmanız gerekir.

s Çalışma 
arkadaşlarınızla iletişim
Çalışma zamanlarınızı net 
bir şekilde belirlemenizin 
yanı sıra ekibinizle iyi bir 
iletişim kurmanız oldukça 
önemlidir. Bunun yanı sıra 
evden çalışırken, çok fazla 
odanıza kapanarak, sosyal 
ortamlardan uzak durmak 
ve sevdiklerinizle vakit 
geçirmemek de yanlış bir 
tutum olacaktır.

s Çalışma saatlerine 
uyum sağlama
Bir şirkete bağlı olarak 
evden çalışma modeline 
geçtiyseniz şirketinizin 
prensiplerine uyum 
sağlamalı, çalışma saatleri 
içerisinde işinizin başında 
olmalı, iş yerinizdeymiş gibi 
mola ve çalışma saatlerinizi 
düzenli yapmalısınız. Kendi 
işinizi evden yürütüyorsanız 
ise yine belirli çalışma 
saatleri oluşturmalı, verimli 
çalıştığınız saatlerde işinizi 
yürütmelisiniz.

COVID-19 SALGINIYLA BİRLİKTE YAŞADIĞIMIZ 
KESKİN DEĞİŞİMLERDEN BİRİNİ ÇALIŞMA 

YÖNTEMLERİNDE DENEYİMLEDİK. BİRÇOK 
ŞİRKET ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞINI KORUMAK 

İÇİN GEÇİCİ BİR SÜRE DE OLSA EVDEN ÇALIŞMA 
(HOME OFİS) YÖNTEMİNİ TERCİH ETTİ. PEKİ 

TEKNOLOJİNİN SUNDUĞU OLANAKLAR HIZLA 
ARTARKEN EVDEN ÇALIŞMA GELECEKTEKİ 

RUTİNİMİZ OLABİLİR Mİ?

EVDEN ÇALIŞMAK
FIRSAT MI, KÂBUS MU? 

leştiği alandır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında gelecekte de 
evden çalışmaya hazırlıklı olmak için minik bir rehber hazırla-
dık. Kâbusu fırsata çevirmek için fazlaca yöntem var.

EVDEN ÇALIŞMANIN GETIRDIĞI FIRSATLAR 
s Esnek çalışma saatleri: Home ofis işler yaparken çalışma 
saatlerinizi esnetebilmeniz mümkün. Tabii eğer şirketinizin 
aksi yönde bir uygulaması yoksa. Belli bir zaman aralığına 
bağlı kalmaksızın kendinizi verimli hissettiğiniz saatler ara-
sında çalışabilir ve molaları siz belirleyebilirsiniz. Burada esas 
kural ekibinizdeki kişilerin takvimini ya da müşterilerinizin 
beklentilerini ön planda tutmaktır. 

s Harcamalar düşüyor: Bir ofise kıyasla evden çalışmanın 
maliyetleri daha az görünüyor. Dışarıda yemeye ayır-

dığınız bütçenin çok altında kendi menülerinizi 
hazırlayabilir, çay, kahve servisiyle kendinizi 

şımartabilir veya yol maliyetlerini minimuma 
indirebilirsiniz.  

s Trafik stresi azalıyor: Büyük şehirlerde 
yaşayan kişiler ofise giderken zamanlarının 

büyük kısmını trafikte geçirir. Sürücü ya da 
yolcu olmanız fark etmez. Aynı stresi herkes 

paylaşır. Evden çalışmaya başladığınızda ise tra-
fikte kaybettiğiniz ekstra zaman size kalır ve onu 

kendinizce değerlendirebilirsiniz. 

s Daha az stres, daha çok odaklanma: Evde çalışma rutinine 
ayak uyduran birçok kişi, işe odaklanma ya da yaratıcılığını 
daha kolay kullanabilme konusunda olumlu bir değişim yaşa-
dığını dile getiriyor. Bu elbette kişiden kişiye değişecektir ama 
daha az strese maruz kaldığımız kesin. 
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“ARTIK SUS! SANA İHTİYACIM YOK!” DİYEREK YIKICI İÇ SESLERİNİZİ SUSTURUN. SONRA DA İÇİNİZİN KUYTU ODALARINDAN 
BİRİNE GİZLENMİŞ OLAN, “YAPICI” İÇ SESİNİZİ BULUP ÇIKARIN VE KALBİNİZİN ORTASINA YERLEŞTİRİN.

DOÇ. DR. ŞAFAK NAKAJİMA

lıkla, çocukluk ve ilk gençlik yılların-
dadır. Sevilmemiş, değer verilmemiş 
ve onaylanmamış bireyler, yaşamla-
rının ilerleyen dönemlerinde, bu kötü 
deneyimleri bilinç dışı yollardan iç 
ses haline getirir, kendilerini sevmez, 
onaylamaz, yaşamaya layık görmez ve 
“yok olmak’’ ister.

g Cesaret kırıcı iç ses: Toplumun be-
lirlediği sınırların ötesine geçmeye 
kalkıştığımızda, bu iç ses bizi geri 
çeker. Nasıl mı? Başaramayacağımızı, 
toplumun bizi reddedeceğini, her şeyi 
riske atacağımızı kulağımıza fısılda-
yarak. Akılcı risk almamızı sağlayan 
iç sesimizle karıştırılmamalıdır.
Bu ses, başkaldıran, yeni ufuklar ara-
yan, yaşamı keşfetmek isteyen özgür 
ruhumuzu hedef alır.
Onu parçalamayı, yavaş yavaş öldür-
meyi amaçlar.

YIKICI İÇ SESLERİNİZ, SİZİ 
KONTROL ALTINA ALMASIN 

Yıkıcı iç seslerimizle başa çıkmada ilk 
yapmamız gereken şey, onları fark et-
memizdir. Etkilerinde kalıyor ve ha-
yatlarımızı berbat ediyoruz ama onları 
yeterince tanımıyoruz. İlk iş olarak, 
yukarıda yazdığım veya kendinize 
özgü biçimleriyle, sizi üzen, yoran, ha-
yattan bezdiren iç seslerinizi tanıyın, 
tanımlayın! Onların, sizin içinizden 
çıktığını unutmayın! O seslerin her 
birinin bir amacı ve kendilerine özgü 
ajandaları var. Dolayısıyla, bir anlamda 
sizden farklılar, bağımsızlar. Bu neden-

le, onları muhatap alıp almamakta, dinleyip dinlememekte 
özgürsünüz. Anlattıklarının işinize yarayıp yaramayacağını, 
mantıklı olup olmadığını sorgulayın! Bu amaçla, bir kâğıdı 
ortadan bir çizgiyle ikiye bölüp, bir tarafına iç sesinizin söyle-
diklerini tek tek yazın! Söylenen doğru mu, bugünün değer-
lerini yansıtıyor mu yoksa geçmişe mi takılı kalmış, özgürlü-
ğünüzü, gelişiminizi engelliyor mu? Bu soruların cevaplarını 
iyice irdeleyin! Ve çizginin diğer tarafına da o söylemlere karşı 
düşünerek ve araştırarak geliştirdiğiniz kendi tezlerinizi ya-
zın! Onlardan öğrenebileceğiniz şeyleri öğrenin ve “Artık sus! 
Sana ihtiyacım yok! Kendim için en doğru olanın ne olduğunu 
biliyorum” diyerek onları susturun! Sonra da içinizin kuytu 
odalarından birine gizlenmiş olan, “yapıcı” iç sesinizi bulup 
çıkarın! Sevgi, şefkat dolu, bilge biri gibi, size değer veren, 
yıkıcı etkilerden koruyan, hatalarınızı fark etmenize ve dü-
zeltmenize yardımcı olan, cesaretlendiren, yaralarınızı saran, 
akılcı yollar gösteren iç sesinizi, kalbinizin ortasına yerleşti-
rin! Ve kulağınızı ondan ayırmayın!

Yaşamımız boyunca en çok kimle ko-
nuşuruz, hiç düşündünüz mü? Gece-
gündüz demeden, karşımızdakinin 
keyifli keyifsiz olduğuna bakmadan 
sohbet ettiğimiz kişi, aslında çok da 
yabancı olmayan birisidir; kendimiz! 
Bazen bu bitimsiz konuşmalar sıra-
sında, kendi kendimizi sakinleştirme-
ye çalışırız: “Telaşlanma! Sakin ol! Bu 
günkü sunumunu başarıyla yapacak-
sın!”. Kimi zaman, kendi kendimi-
ze tavsiyede bulunuruz: “Daha sade 
giyinmelisin! Koyu renkler seç; aşırı 
dikkat çekici olma!”. Nadiren de olsa 
kendi kendimizi kutlarız: “Bravo! Bak 
herkes sana nasıl da hayran kaldı! Şa-
hanesin!”. Ne yazık ki, bu konuşmala-
rımızda en sık rastlanan tema, eleştiri-
dir: “Berbat görünüyorsun! Eğitimin de 
yetersiz. Senden bir şey olmaz! Herkes 
seninle dalga geçecek!”. Kendimizle 
sohbetin eleştiri dozu, çoğumuzun kal-
dıramayacağı kadar yüksektir. Konuş-
ma sürdükçe içimizde kaygı ve korku, 
utanç ve suçluluk duyguları doğmaya 
başlar. Ve söylenenler, bizi motive et-
mek yerine, hayattan zevk alamaz hale 
getirir. Özgüvenimizi yerle bir eder. İyi 
olan hiçbir şeye hakkımız olmadığına 
inanmaya başlarız. 

ELEŞTİREL İÇ SES 
KENDİSİNİ FARKLI 
YOLLARLA ORTAYA KOYAR 

g Mükemmeliyetçi iç ses: Bu ses bize, 
gerçekleştirilmesi imkânsız düzeyde 
bir kusursuzluk ölçüsü koyar. Bu ölçü 
çoğu kez, önemli bulduğumuz başka-
ları tarafından belirlenmiştir.
Her şeyi kusursuz yapmamızı ister ve yapamadığımız za-
manlarda, eleştirinin dozunu artırır.
Hoşgörüsüz ve yıkıcı yaklaşımıyla, bizi daha iyi olmaya yön-
lendirme amacını taşıyan yapıcı eleştirel sesten farklıdır. Gi-
derek bir şey yapmaya korkar oluruz.

g Suçluluk hissettiren iç ses: Çoğu kez geçmişte yaptığımız 
davranışları, kurduğumuz ilişkileri ve seçimlerimizi, aile ve 
toplumun değerleriyle yargılar. Geçmişi, o günün koşullarıy-
la ele almaz, anlamaya çalışmaz. Yaşadığımız çevreyle uyum 
kurmamızı ve geçmiş hatalarımızı tekrar etmemizi engelle-
meyi amaçlayan iç sesten farklı olarak, acımasız yargısıyla 
bizde, suçluluk duygusu ve utanç yaratır. 

g Yıkıcı iç ses: İnsan olarak değerimizi hedef alan bu iç ses, 
bize varoluşumuzu sorgulatır.
Yaşamaya bile hakkımız olmadığını hissettirir. Kaynağı sık-

İÇ SESİNİZE  
KULAK VERİN 

YIKICI DEĞİL YAPICI

İLK İŞ OLARAK SİZİ 
ÜZEN, YORAN, HAYATTAN 
BEZDİREN İÇ SESLERİNİZİ 

TANIYIN, TANIMLAYIN! 
ONLARIN, SİZİN İÇİNİZDEN 
ÇIKTIĞINI UNUTMAYIN! O 

SESLERİN HER BİRİNİN BİR 
AMACI VE KENDİLERİNE 

ÖZGÜ AJANDALARI 
VAR. DOLAYISIYLA, 

BİR ANLAMDA SİZDEN 
FARKLILAR, BAĞIMSIZLAR. 

BU NEDENLE, ONLARI 
MUHATAP ALIP ALMAMAKTA, 

DİNLEYİP DİNLEMEMEKTE 
ÖZGÜRSÜNÜZ.
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Kalp, akla sevgiyi getirse de kalp hastalıkları ölümle eş de-
ğer anlama gelebiliyor. Çünkü kalp-damar hastalıkları, tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenlerinin başın-
da geliyor. Bu nedenle uzun ve sağlıklı bir yaşam için kal-
bimize hem fiziksel hem de duygusal olarak iyi bakmamız 
gerektiği ortada. Çünkü kalbimiz ani gelişen stres durumla-
rında hormon değişikliklerine bağlı olarak gerçekten kırıla-
biliyor. Tıp dünyasında “stresin tetiklediği kardiyomiyopati” 
olarak tanımlanan “Kırık Kalp Sendromu” tıpkı kalp krizine 
benzer belirtiler verdiği için korkutucu olabiliyor. Acıbadem 
Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi 
Selçuk Görmez, “İlk kez 1990 yılında Japonya’da tanımlanan 
Kırık Kalp Sendromu fiziksel ve psikolojik yoğun stres son-
rasında duygu durumunda ortaya çıkan ani değişikliklerden 
kaynaklanıyor. Stres hormonundaki artışın kalbin sol ka-
rıncığında hareket kaybına, kalp kas hücresinde ve koroner 
damar yatağının uç kesimlerinde bozulmalara neden olduğu 
düşünülüyor” dedi. Selçuk Görmez, bu stres nedenlerini, “se-
vilen bir kişinin beklenmedik kaybı, şiddetli tartışma, kötü 
haber alma, ani ekonomik kayıplar, kazalar, aile içi kavga, 
aldatılma, aşırı ağrı veya cerrahi girişimler, astım atağı ya da 
piyangodan ikramiye çıkması, bebek haberi almak gibi bek-
lenmedik, aşırı sevindirici durumlar” olarak sıraladı.

KIRIK KALP SENDROMU, FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK YOĞUN STRES SONRASINDA DUYGU DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN 
ANİ DEĞİŞİKLİKLERDEN KAYNAKLANIYOR. STRES HORMONUNDAKİ ARTIŞ, KALBİN SOL KARINCIĞINDA HAREKET 

KAYBINA, KALP KAS HÜCRESİNDE VE KORONER DAMAR YATAĞININ UÇ KESİMLERİNDE BOZULMALARA NEDEN OLABİLİYOR.

“Hareket edin, sağlıklı beslenin”
Sağlıklı ve uzun yaşam için hareketsizlikten, sigaradan ve kötü beslenmeden uzak durulma-
sı gerektiğini vurgulayan Selçuk Görmez, kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenler 
hakkında şunları söyledi: “Haftada 5 gün, 30 dakika süreyle düzenli ve tempolu yürüyüş, 
bisiklet veya yüzme gibi sporlar yapmamız çok önemli. Akdeniz tipi taze sebze ve mey-
ve ile Omega 3’ten zengin beyaz et ağırlıklı beslenmeye mutlaka özen göstermeliyiz. 
Bunun aksine uzun raf ömrüne sahip paketlenmiş market ürünlerinden ve aşırı 
tuz ile trans yağ içeren besinlerden ise uzak durmalıyız. Stresten olabildiğince 
kaçınmalı, en az 7-8 saat kesintisiz uyumayı alışkanlık haline getirmeliyiz.” 

Kalp kriziyle aynı belirtileri veriyor
Kırık Kalp Sendromu’nun kalp krizine benzer belirtilerle ken-
dini gösterdiğini dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez, 
“Başlıca belirti, yoğun stres sonrası gelişen göğüs ağrısı ve ne-
fes darlığı olarak karşımıza çıkıyor. Bulantı, terleme, fenalık 
hissi, sol kol ve mide bölgesinde ağrı, uyuşma ve yanma hissi 
de görülebiliyor” dedi. İstatistik çalışmalara göre, göğüs ağrısı 
ile acil polikliniğine gelen ve akut koroner sendrom tanısı alan 
hastaların yüzde 1-2’sinde Kırık Kalp Sendromu bulunuyor. 
Her 2 bin 500 kişiden biri, bu hastalıktan etkileniyor. Kırık 
Kalp Sendromu’nda kesin tanı kalp anjiyosuyla konulabiliyor. 
Kalp krizinden farkı ise anjiyo sonucunda kalp damarlarının 
tamamen açık olduğunun görülmesi.

Hastaların yüzde 80’i tamamen iyileşiyor
Doğru tanı ve tedavi uygulanmadığında sendrom ölüme dahi 
yol açabiliyor. Tedavide kalbin pompalama gücünü artıran 
ve stres hormon düzeylerini azaltan ACE inhibitörleri, beta 
blokerler ve idrar söktürücü ilaçlar kullanılabiliyor. Psiki-
yatrik değerlendirmeye göre tedaviye antidepresan ve stres 
azaltan ilaçların da eklenebildiğini söyleyen Selçuk Görmez, 
“Hastaların yüzde 80 kadarı kalpte hiçbir hasar kalmadan 
iyileşebiliyor. Ancak geriye kalan yüzde 20’lik grupta kalıcı 
kalp yetmezliği, nadiren de olma ölüm ve ciddi kalp düzen-
sizlikleri görülebiliyor” şeklinde konuştu.
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TREND X 
n  16” Alüminyum 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

TITANIUM (Trend x Donanıma Ek Olarak)
n  17” Alüminyum 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

FOCUSFOCUS

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.

TITANIUM  
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

TITANIUM (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

Güvenlik paketi 
n  Açılabilir Cam Tavan n  Dinamik Led Ön Farlar 

Teknoloji Paketi
n  Otomatik park sistemi n  Kör nokta uyarı sistemi n  Geri görüş kamerası 
n  Hız kontrol sistemi n  Otomatik yanan ön farlar n  Sürücü dikkat takip sistemi

FIESTAFIESTA

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

DONANIMLAR

OPSİYONLAR

Fiesta 1.0i 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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KUGAKUGA

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

KUGA STYLE
n  17 Alüminyum Jantlar n  Yedek Lastik n  LED Gündüz Yanan Farlar&Arka Farlar n  Elektrikli Park Freni & Auto hold n  Elektrikli Isıtmalı Katlanabilir Yan 
Aynalar n  Otomatik Yanan Ön Farlar n  Manuel Klima n  Seçilebilir Sürüş Modları n  Anahtarsız Çalıştırma n  Cruise Control ASLD n  Ön-Arka Park Sensörü
Kablosuz Şarj Ünitesi n  Döner Vites Konsolu n  E-Call Özellikli Gömülü Modem SIM Kart n  2.sıra Raylı Koltuk Tasarımı n  8 yönlü sürücü / 4 yönlü yolcu 
koltuğu n  7 hava yastığı n  Şerit Takip Sistemi n  Akıllı Hız Sınırlandırıcı n  İkincil Çarpışma Freni n Çarpışma Önleme Yardımcısı 

DONANIMLAR

TITANIUM (STYLE donanımına ilave olarak)
n  18” Alüminyum Jantlar n  Yağmur Sensörü n  Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası n  Dijital Klima n  Anahtarsız Giriş n  Ambiyans Aydınlatma 
n  6 yönlü yolcu koltuğu n  Gecikmeli Sönen Ön Far n  Karartılmış Arka Cam n  Tavan Rayları n  Geri Görüş Kamerası / Aktif Park n  12.3’’ Dijital Yol Bilgisayarı 
n  Panoramik Cam Tavan 

ST LINE (Titanium donanıma ek olarak)
n 19” Alüminyum jantlar n Arka Kol Dayama ve Bardaklık n Parçalı Deri Döşeme n Sürücü Dikkat Takip Sistemi n ST-line Body Kit ve iç tasarım
n Siyah Tavan Rayı n Alaşım Pedal n Spor süspansiyon n Led Sis Farları n Direksiyondan Vites Değiştirme n Renkli Fren Caliper n Tam Boy Spoiler
n B&O Ses Sistemi n Elektrikli Sürücü Koltuğu n Dinamik LED Farlar n Göz Hizası Gösterge Paneli

METALİK BOYA n Titanium & ST-Line  ÖZEL RENK n  Titanium & ST-Line 
TEKNOLOJİ PAKETİ n  Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Dur&Kalk (Stop&Go)

n  Ford-Co-Pilot 360 Şerit Hizalama Yardımcısı n  Takip Mesafesi Uyarı Sistemi n  Acil Durum Manevra Destek Sistemi n  Kör Nokta Uyarı Sistemi 
n  Sürücü n  Dikkat Takip Sistemi  n  180 Derece Ön Görüş Kamerası ve Kapı Kenar Koruması

B&O MÜZİK SİSTEMİ n  Titanium – 9 Hoparlör, 1 Subwoofer 
FORD DİNAMİK LED ÖN FAR SİSTEMİ & GÖZ HİZASI GÖSTERGE PANELİ n  Titanium

KONFOR PAKETİ n  Titanium & ST-Line n  Isıtmalı Ön/Arka Koltuklar n  Isıtmalı Direksiyon ve Ön Cam n  Akıllı Bagaj Kapağı 

OPSİYONLAR (Titanium için)

KONFOR PAKET (ST-LINE) 
n  Kör Nokta Uyarı Sistemi n  Otomatik Yanan Uzun Farlar n  Geri Görüş Kamerası ve Ön Park Sensörü 

n  Isıtmalı Direksiyon n  Isıtmalı Ön Cam n  Isıtmalı Ön Koltuk 

OPSİYONLAR

SUNROOF

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

ECOSPORTECOSPORT

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

ECOSPORT 1.0 125 PS Benzin Otm. 125 170 11,6 5,8

STYLE
n  Gündüz yanan LED Ön Farlar n  Ön Sis Farları n  Hız Kontrol Sistemi n  16” Alüminyum Alaşımlı Jantlar n  Lastik tamir kiti n  Uzaktan Kumandalı Kilit
n  Sürücü ve Yolcu Ön Hava Yastıkları n  Yan Hava Yastıkları n  Yan Perde Hava Yastıkları n  Sürücü Diz Hava Yastığı n  ABS, EBD, ESP, TCS, HLA n  Manuel 
Klima n  8” Dokunmatik Ekran

ST-LINE (Style donanıma ek olarak)
n  Karartılmış Arka Camlar n  Arka Park Sensörü n  18” Alüminyum Alaşımlı Jantlar n  Spoiler n  Elektronik İklim Kontrollü Klima 
n  Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası n  Yağmur Sensörü

DONANIMLAR
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TOURNEO TOURNEO 
COURIERCOURIER

TRANSIT TRANSIT 
COURIERCOURIER TRANSITTRANSIT

CONNECTCONNECT

TOURNEOTOURNEO
CONNECTCONNECT

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  Immobilizer 
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 n  USB&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 – TITANIUM (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 – TITANIUM 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

TITANIUM 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 nv  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 

TITANIUM 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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TOURNEOTOURNEO
CUSTOMCUSTOM

TRANSITTRANSIT
CUSTOMCUSTOM

RANGERRANGER

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

TITANIUM (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

TITANIUM 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.

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

XLT 
n  Dijital klima n  Yağmur sensörü n  Otomatik yanan ön farlar n  Hız kontrol sistemi n  Deri kaplı direksiyon simidi ve vites topuzu n  Isıtmalı ön cam 
n  Tek dokunuşla açılıp kapanan, sıkışmayı engelleyen elektrikli sürücü camı n  Elektrikli ön ve arka camlar n  Ford SYNC III n  Direksiyon üzerinde müzik 
sistemi kontrolü n  USB ve AUX girişi n  Bluetooth n  6 hoparlör n  8” renkli ekran n  4 yöne ayarlanabilen bel destekli sürücü koltuğu n  Gövde rengi ön tampon 
n  Krom ön ızgara, kapı ve bagaj kapağı kolu n  Yan basamaklar n  Krom spor barlar n  Krom kaplama elektrikli, ısıtmalı yan aynalar 
n  Ön sis farları n  Arka sis farları n  ESP (Elektronik Stabilite Programı) n  ABS n  EBD (Elektronik fren gücü dağıtım sistemi) n  Yokuş kalkış destek sistemi 
n  Acil durum fren desteği n  Acil fren lambası n  Adaptif yük kontrolü n  Devrilme kontrol sistemi n  Römork savrulma kontrol sistemi 
n  Lastik basıncı izleme sistemi n  Uzaktan kumandalı merkezi kilit n  Sürücü ve yolcu ön hava yastığı n  Anahtarsız giriş n  Perde hava yastıkları
n  Sürücü diz hava yastığı n  16” alaşım jantlar (4x2) n  17” alaşım jantlar (4x4) n  Eğim İniş Kontrol Sistemi (4x4) n  Soğutuculu orta konsol

DONANIMLAR

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

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

WILDTRACK
n  Parçalı deri koltuklar n  Isıtmalı ön koltuklar n  8 yöne elektrikli ayarlanabilen bel destekli sürücü koltuğu n  Ön park sensörü 
n  230 V güç dönüştürücü n  Koyu gri, ön ızgara, kapı ve bagaj kapağı kolu n  Siyah spor barlar n  Tavan rayları 
n  Koyu gri, elektrikli, ısıtmalı, entegre sinyalli, elektrikli katlanan yan aynalar n  18” alaşım jantlar n  Bi Xenon farlar
n  Led ön sis farları n  Navigasyon n  Geri görüş kamerası n  Otomatik Acil Frenleme (AEB) n  Akıllı Hız Sınırlandırıcı
n  Otomatik Park Sistemi n  Çarpışma Önleme Yardımcısı
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TREND (Tüm modeller için) 
n  ABS+EBD, ESP, HLA, TCS, ARM (Aktif Devrilme Kontrolü), HBA (Hidrolik Fren Desteği) n  AYC (Aktif Savrulma Kontrolü) n  TVC (Dinamik Tork Kontrolü) 
n  Viraj Fren Kontrolü n  Gündüz farları n  Yol bigisayarı n  LAC (Yüke Duyarlı Kontrol Sistemi) n  Sürücü hava yastığı n  Direksiyondan kumandalı USB bağlantılı 
bluetooth destekli radyo n  Immobilizer n  Elektrikli, ısıtmalı ve sinyalli yan aynalar n  Uzaktan kumandalı merkezi kilit n  Ön ve arka disk frenler 
n  Elektrikli ön camlar n  Vites değiştirme uyarısı n  12 V elektrik soketi n  Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon n  Sürücü koltuğu kol dayama 
n  Gecikmeli sönen farlar

DONANIMLAR

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

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

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

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

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 M350 M

350 L350 L

350 E350 E

440 E440 E

410 L410 L

TRANSIT MINIBÜSTRANSIT MINIBÜS
.. ..

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

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

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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