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Bakış açımız, hayatımızın rotasını belirliyor

Her ne kadar başka konulardan bahsetmek istesem de pandemi gündemimizden düşmüyor. Gözle 
göremediğimiz bir virüs, tüm hayatımızı alt üst etmeye devam ediyor. Maske, sosyal mesafe ve hijyen 
gündelik hayatın olmazsa olmazları olmaya devam ediyor. Vaka sayılarının yeniden yükselişe geçtiği bu 
günlerde ülke ekonomileri, sağlık çalışanları güç bela bu virüse direnmeye çalışıyor.

2020 yılı bize neler öğretti?
Doğanın kendi olağan düzeninde ne kadar muhteşem olduğunu, yeryüzünde her canlının bir vazifesi 
olduğunu, yavaşlayıp durduğumuzda insanlığın ne kadar sosyal bir varlık olduğunu deneyimliyoruz.
Birey olarak kendi içimize döndüğümüz; hayat felsefimizi, alışkanlıklarımızı, ilişkilerimizi sorguladığımız 
bu dönemde geleceğe dair planlar yapmaktan çekinir olduk.
Hepimiz endişeli, yorgun, gergin, mutsuz hissediyoruz. Korkuları ve endişeleri bir kenara bırakmaya ve 
hayata bakış açımızı değiştirmeye ihtiyacımız var. Anın keyfini çıkarmak daha da önemli. Bakış açımızı 
değiştirdiğimizde baktığımız şeyin de şekli değişiyor. İhyacımız olan şükretmek, sabretmek, inanmak, 
gülümsemek, sevmek ve yaşamak…

Keleşlerlife artık life.kelesler.com adı altında dijital dünyada yerini alıyor. Basılı yayından dijital hayata 
geçmek konusunda çok heyecanlıyız. Artık üç ayda bir yayımladığımız dergimizi zaman sınırı olmaksızın 
daha güncel konularla ve zengin bir içerikle sizlere sunacağız.

Günümüzün değişen alışkanlıkları, SUV araçları ön plana çıkarıyor. Ford Kuga’dan sonra Ford Puma da 
yeni yüzü ve teknolojik özellikleri ile bu dünyada yerini alıyor.

İşimize bakış şeklimize yön veren, odağımıza aldığımız çalışan ve müşteri memnuniyeti konularına yönelik 
çalışmaya devam ediyoruz. Ford Otosan’da müşteri deneyiminde standartları yeniden belirlemek için 
müşteri deneyimi müdürlüğünü hayata geçirdi. Depertmanın yöneticiliğine atanan Gonca Sofuoğlu ile bu 
süreçleri konuştuk.
Bu sayı, kampçılık, koleksiyonculuk, online müzeler, kişisel verilerin korunması gibi renkli sayfaların 
ilginizi çekeceğini umuyorum.

Maskesiz, mesafesiz yeniden bir araya gelebileceğimiz sağlıklı günler dileği ile…

Banu Keleş
Genel Yayın Yönetmeni
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Keleşlerlife

ŞEHRIN EN 
STIL SAHIBI MODELI 

Ford, otomobil severlerin artan ilgisine paralel olarak SUV ve 
SUV karakterini yansıtan crossover modelleriyle ürün portfö-
yünü zenginleştirmeye devam ediyor. Şehrin en yeni, en ha-
valı ve en stil sahibi üyesi Yeni Ford Puma, farklı tasarımı, ye-
nilikçi teknolojileri ile segmentine yeni bir soluk getiriyor, şık 
ve sportif çizgileriyle Ford’un tasarım karakterinde geleceğe 
doğru yepyeni bir sayfa açıyor. Türkiye’de ‘Style’ ve ‘ST-Line’ 
donanımları ile satışa sunulan Yeni Ford Puma, ‘Style’ dona-
nımda 1.0lt EcoBoost 95PS PS Benzinli 6 ileri manuel ve 1.0L 
Ecoboost 125PS 7 ileri otomatik seçenekleri ile müşterileri 
bekliyor. ‘ST-Line’ donanımda ise 1.0L EcoBoost 125PS 6 ile-
ri manuel seçeneği ürün gamına ekleniyor. Puma’nın dikkat 
çekici tasarımı sportif ST-Line tasarım detayları ile birleşiyor. 
Parçalı deri döşeme tasarım, LED farlar, dijital yol bilgisayarı, 
kablosuz şarj ünitesi, B&O ses sitemi gibi donanımlar, stil 
sahibi ve dikkat çekmeyi seven, en iyiye sahip olmak isteyen 
müşterilere hitap ediyor.

Etkileyici iç ve dış tasarım, 
hayatı kolaylaştıran özellikler 
Yeni Ford Puma’da alçak ve eğimli tavan çizgisi, önden arkaya 
doğru yükselen ve arkaya doğru iyice genişleyen omuz çizgisi 
dinamik ve güçlü bir görünümü beraberinde getiriyor. Yatay 
formlu iki parça stop lambası tasarımı, sadece daha geniş bir 

arka görünüm sunmakla kalmıyor aynı zamanda bagaj erişimi 
ve kullanımını kolaylaştırıyor. Yeni Puma, iç tasarımında ise 
ergonomi, inovatif yaklaşım ve konfor ile dikkat çekiyor. Do-
nanıma bağlı olarak sunulan sökülebilir ve yıkanabilir ön ve 
arka koltuk kılıfları kabin içini ilk günkü gibi temiz tutmaya 
yardımcı oluyor. Ön koltuklarda daha fazla konfor için bel 
desteği sunulurken, artan aks mesafesi, araç yüksekliği ve ince 
sırtlıklı ön koltuk tasarımı Yeni Puma içindeki yaşam alanının 
da artmasına olanak tanıyor. Bu boyutsal büyümeye ek olarak 
Açılabilir Panoramik Cam Tavan tasarım ile ferah bir iç ortam 
elde edilmesi sağlanıyor. Yan gövde boyunca uzanan pürüz-
süz ve akıcı hatlar alt gövdede ön ve arka lastikler arasındaki 
iç bükey oluşumla daha dinamik ve canlı bir görünüm kaza-
nıyor. Dinamik ve sportif duruş, ön ızgara tasarımı, ST-Line 
body kiti, 18’’ inç alaşım jantlar ve LED sis farları gibi şık de-
taylar ile tamamlanırken, yukarıda konumlandırılan sıra dışı 
LED farlarla birlikte özgün bir görünüm ortaya çıkıyor.

Sınıfının en iyi bagaj hacmi, Ford MegaBox ile 
Yeni Ford Puma’da
Sınıfının en iyi bagaj hacmine sahip olan Yeni Puma’da 456 
litrelik yüksek kullanışlılığa sahip bir bagaj hacmi bulunuyor. 
Müşteri gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen Ford Me-
gaBox ile derin ve çok yönlü bir depolama alanı ortaya çıkıyor. 

Kapak Konusu
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FORD, SUV SEGMENTİNDE YOĞUN TALEP GÖREN AMİRAL GEMİSİ KUGA’NIN ARDINDAN 
CROSSOVER SEGMENTİNE YENİ BİR SOLUK GETİRİYOR. FORD SUV DÜNYASININ EN YENİ ÜYESİ, 
STİL SAHİBİ, KENDİNE GÜVENEN VE DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLAMAYI SEVEN KULLANICILARA 

HİTAP EDEN YENİ FORD PUMA; HAYATI KOLAYLAŞTIRAN ÖZELLİKLERİYLE GELECEĞİ ŞİMDİDEN YAŞAMAK 
İSTEYENLERİ HEYECANLANDIRIYOR. ŞIK VE SPORTİF DIŞ TASARIMA SAHİP PUMA’NIN İÇ TASARIMINDA 

ERGONOMİ, İNOVATİF YAKLAŞIM VE KONFOR DİKKAT ÇEKİYOR.
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Bu ek depolama alanı, 763 mm genişliğinde, 752 mm uzun-
luğunda ve 305 mm yüksekliğinde olmak üzere 80 litrelik bir 
ek bagaj alanını da kullanıma sunuyor. Bu alanla birlikte ba-
gaja örneğin 115 cm uzunluğunda bir yükü koymak mümkün 
oluyor. Ayrıca arka koltukları yatırarak sahip olunan düz ze-
min ile yükleme alanının arttırılması kolaylıkla sağlanabiliyor. 
Bagaj fonksiyonelliği üç farklı konumda ayarlanabilen bagaj 
zemini ve bu sınıfta bir ilk olan Ford Akıllı Bagaj Kapağı tek-
nolojisi ile destekleniyor. 
456 litre ile sınıfın en iyi bagaj alanını kullanıma sunan yeni 
Puma, evcil hayvan sahiplerini de göz önüne alınarak sunulan 
tasarım detaylarıyla Ford’un insan odaklı tasarım felsefesinin 
bir sonraki adımını gözler önüne seriyor. Bagaj fonksiyonelliği 
üç farklı konumda ayarlanabilen bagaj zemini ve bu sınıfta bir 
ilk olan Ford Akıllı Bagaj Kapağı teknolojisiyle desteklenirken, 
özel bir gider tapasına sahip bagaj alanı kolayca yıkanabiliyor.

Sıra dışı iç detaylara sahip Yeni Puma’da ergonomi, 
inovatif yaklaşım ve konfor ön planda
Kuga ile birlikte Ford modellerinde ilk kez sunulan akıllı 

12.3” renkli dijital ekran, iç mekan ile kusursuz bir devamlılık 
yaratmak için araç ön konsoluyla bütünleşik tasarım diline sa-
hip. Bilgiler, kolayca okunabilen sezgisel simgeler kullanılarak 
yüksek çözünürlükte görüntüleniyor ve seçilen sürüş moduna 
göre bilgilerin rengi ve düzeni değişiyor. Görüntülenecek bil-
gilerin önceliği belirlenebiliyor. Orta konsolda bir diğer ye-
nilik ise giriş donanımı itibari ile standart olarak sunulan 8’’ 
renkli dokunmatik ekran ve SYNC sistemi olurken, bu özellik 
‘St-Line’da standart sunulan kablosuz şarj ünitesi ile birlikte 
kullanıcıların telefonları ile bağlı olma ve güvenli sürüş ihti-
yaçlarını karşılıyor. 

Etkileyici yakıt ekonomisi ile klasik içten yanmalı 
motorlara göre daha fazla tasarruf
Daha çevreci ve hibrit elektrikli araçların tercih edildiği yeni 
bir çağa girerken, Ford Puma bu doğrultuda geleceği yaşatıyor. 
Yeni, ileri görüşlü, gelişmiş EcoBoost hibrit benzinli motor se-
çenekleriyle sunulan Puma olağanüstü bir performansın yanı 
sıra etkileyici bir yakıt ekonomisi ve içten yanmalı klasik mo-
torlara göre fark edilir ölçüde düşük CO2 emisyonu sağlıyor.

Ford MegaBox ile derin ve çok yönlü bir 
depolama alanı ortaya çıkıyor.
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EcoBoost Hibrit teknolojisinde küçük hacimli benzinli moto-
ru elektromotor destekliyor. Puma’nın 1,0 litre EcoBoost ben-
zinli motoruna kayışla bağlanan 11,5 kW gücünde entegre 
bir marş/jeneratörü (BISG) devreye giriyor. Geleneksel alter-
natörün yerini alan BISG, fren anında oluşan kinetik enerjiyi 
elektrik enerjisine dönüştürüyor ve bu enerjiyi hava soğutmalı 
lityum-iyon bataryayı şarj etmek için kullanıyor. 
BISG aynı zamanda depolanan enerjiyi kullanarak üç silindirli 
benzinli motoru normal sürüş ve hızlanma anında ilave tork 
ile desteklemek üzere devreye giriyor. İlave torkun katkısıyla 
155 PS’lik versiyon ise 5,6 lt/100 km* yakıt tüketimi ve 127 
gr/km CO2 emisyon salım değerine (99 gr/km ve 4,4 lt/100 
km NEDC) imza atıyor.

Yüzde 50’ye kadar daha fazla tork kullanımı ve 
daha hızlı gaz tepkileri
BISG’nin sağlamış olduğu ilave tork değeri sayesinde sistem, 
alt devirlerde yüzde 50’ye kadar daha fazla tork kullanıma su-
nuyor. Böylece daha akıcı ve performanslı bir sürüş elde edili-
yor. Sadece 300 milisaniyede motoru yeniden çalıştıran Auto 
Start-Stop teknolojisi yakıt ekonomisine katkı sağlıyor. 
125 PS gücündeki 1.0-litre EcoBoost benzinli motor WLTP 
normuna göre 138 gr/km CO2 emisyon ve 6,1 lt/100 km ya-
kıt tüketimi (NEDC normuna göre 110 gr/km ve 4,95 lt/100 
km) değerlerine imza atıyor. Bu motor ayrıca yedi kademeli 
çift kavramalı otomatik şanzımanla da kombine edilebiliyor. 

Hem 1.0-litre EcoBoost hem de EcoBoost Hibrit motorlarda 
endüstride bir ilk olan Ford’un üç silindirli motorda silindir 
kapatma özelliği bulunuyor. Bu özellik güç gereksiniminin 
olmadığı durumlarda üç silindirden birini sadece 14 milisani-
yede kapatıyor veya tekrar devreye sokabiliyor. 

Gelişmiş güvenlik ve konfor teknolojileri 
Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Ford Puma’nın dört bir yanı 12 
ultrasonik sensör, üç radar ve iki kamera ile denetleniyor. 
Tüm bu sistemlerden elde edilen veriler gerek sürüş, gerekse 
de park ve manevra esnasında sürücünün hayatını kolaylaştır-
mak ve daha güvenli bir sürüş tesis etmek üzere kullanılıyor. 
Yeni Puma, gelişmiş sürüş destek sistemleri, daha kolay, daha 
az stresli ve daha güvenli bir sürüş deneyimini de beraberinde 
getiriyor. Dur-kalk özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitle-
me Sistemi, Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, E-Call ve Şerit 
Takip Sistemi gibi donanımlar hem otoyol ve dur-kalk trafik-
te daha az stresli ve güvenli bir sürüş sağlıyor. Bir B segment 
Ford’da ilk olan, 180 derece açılı geri görüş kamerası, aracın 
arkasından geçen yayaları, bisikletlileri veya diğer araçları daha 
erken görme olanağı sunuyor. Çapraz Trafik Uyarısı özelliğine 
sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS) sadece kör noktadaki 
araçlar konusunda sürücüyü uyarmakla kalmıyor, aynı zaman-
da geri manevra esnasında arkadan geçmek üzere olan araçlar 
konusunda da sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki vermemesi 
halinde sistem otomatik olarak fren yapabiliyor. 

YENİ PUMA, İNOVATİF MEGABOX ÇÖZÜMÜ VE 
YIKANABİLİR 456 LİTRELİK BAGAJ HACMİ İLE 

SINIFININ LİDERİ OLARAK ÖDÜN VERMEYEN 
BİR YÜKLEME ALANI SAĞLIYOR. KUGA İLE 
BİRLİKTE FORD MODELLERİNDE İLK DEFA 

SUNULAN 12.3’’ DİJİTAL GÖSTERGE PANELİ, 
ŞIK AÇILIŞ EKRANI VE SÜRÜŞ MODLARINA 
GÖRE DEĞİŞEN KONFİGÜRASYONLARI İLE 
ÇEŞİTLİ KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ 

SUNUYOR. FORD’UN TÜRKİYE’DE İLK DEFA 
BİR OTOMOBİLDE SUNDUĞU YENİLİKÇİ 1.0L 

155PS ECOBOOST HİBRİT TEKNOLOJİSİ 
YÜKSEK PERFORMANSLI VE ÜSTÜN YAKIT 

VERİMLİLİĞİNE SAHİP BİR SÜRÜŞ SAĞLIYOR. 
1.0L 125 PS ECOBOOST BENZİNLİ MOTOR İSE 
7 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN İLE KONFOR VE 

PERFORMANSI BİRLEŞTİRİYOR.



ÖZGÜR YÜCETÜRK: 
FORD PUMA, HER YÖNÜYLE 
HEYECAN UYANDIRIYOR 
Yeni Ford Puma’nın göz alıcı tasarımının ileri teknoloji 
ve yenilikçi fonksiyonalite ile birleştiğini vurgulayan 
Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür 
Yardımcısı Özgür Yücetürk, şunları söyledi: 
“Ford olarak, SUV ve SUV esintili crossover modellerimizi 
farklı müşteri gruplarının taleplerine uygun olarak 
çeşitlendiriyor ve farklılaştırıyoruz. SUV’deki amiral 
gemimiz Yeni Ford Kuga ciddi talep görüyor. Merakla 
beklenen crossover modelimiz Yeni Puma da Ford SUV 
dünyasındaki yerini aldı. Yeni Ford Puma dikkatleri 
üzerine çeken tasarımının yanı sıra kullanıcılara geleceği 
bugünden yaşatacak güvenlik, konfor ve sürüş teknolojileri 

sunarak otomobil kullanımını ve hayatı 
kolaylaştırıyor. Özellikle B segmenti 
araçların en önemli handikaplarından 
olan bagaj alanı, sınıfının en büyük bagaj 
hacmini sağlayan Yeni Ford Puma ile bir 
sorun olmaktan çıkıyor. Ayrıca, 5 farklı 
sürüş modu, benzinli motora eşlik eden 
7 ileri otomatik şanzıman, kişiselleştirme 
olanağı sunan 12,3 inçlik dijital gösterge 
ekranı, gelişmiş 8” dokunmatik ekran 
ile SYNC Araç içi Bilgi Eğlence Sistemi 
ve kablosuz şarj ünitesi gibi özellikler 
sayesinde sürücülere zahmetsiz ve 
bağlantılı bir sürüş deneyimi yaşatıyor. 
Yeni Ford Puma, Türkiye’de ilk defa bir 
otomobilde sunduğumuz yenilikçi Ecoboost 
hibrit teknolojisi ile de verimli ve çevreci 
sürüş vaat ediyor.” 

Keleşlerlife
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Aktif Fren özelliğine sahip Çarpışma Önleme Sistemi yola ya-
kın, yol üzerinde veya yoldan karşıya geçmek üzere olan insan-
ları algılıyor ve olası çarpışmayı önlemek veya etkisini azaltmak 
üzere sürücüye yardımcı oluyor. Olası Çarpışma sonrası dev-
reye giren İkincil Çarpışma Freni teknolojisi ilk çarpışma son-

rasında frenleri etkinleştirerek olası bir ikinci çarpışmayı önlü-
yor. Acil Durum Manevra Destek sistemi radar ve kameraları 
kullanarak şehir içi ve otoyol hızlarında daha yavaş giden veya 
durmak üzere olan araçları algılıyor ve sürücünün engel aşma 
manevrasını desteklemek üzere direksiyon desteğini ayarlıyor.
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SUNARAK ZİYARETÇİLERİ İÇİN FARKINDALIK

YARATIRKEN AYNI ZAMANDA ARTI DEĞER SAĞLAMAYI 
HEDEFLİYOR. LIFE.KELESLER.COM, HER ZAMAN 

DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE YER ALAN OTOMOBİL 
SEKTÖRÜNDEN HAREKET EDEREK FORD VE KELEŞLER 

İLE SON DERECE DİNAMİK BİR BAĞLANTININ TESİS 
EDİLMESİNE KATKI SAĞLIYOR. BU YOLCULUKTA GEREK 

SİZLERDEN GELECEK YORUMLAR GEREKSE YENİLİK 
ARAYIŞINDA KEŞFEDECEKLERİMİZ, LIFE.KELESLER.COM’UN 

STANDARTLARA BAĞLI KALMADAN İNTERAKTİF BİR 
DÜZLEMDE MARKALAŞMASINI VE SÜREKLİLİĞİNİ 

MÜMKÜN KILACAK. HER YENİ GÜNDE VE HER 
YENİ İÇERİKTE BULUŞMAK DİLEĞİYLE, 

KEYİFLİ OKUMALAR DİLERİZ. 

KELEŞLERLIFE GELENEĞİ ‘LIFE.KELESLER.COM’ İLE 
GELECEĞE TAŞINIYOR 
life.kelesler.com, Ford ve Keleşler dünyasından en güncel ha-
berlerin yanı sıra sürüş keyfini sürekli kılan içerikleri, özel 
araştırma dosyaları, farkındalık sağlayan röportajları ve tekno-
lojiden geziye rafine konularıyla standardın ötesini keşfetmek 
isteyenlere her an ulaşabilecekleri bir platform sağlıyor.  
Mobil ve dijital çağ olarak tanımlayabileceğimiz bu dönemde, 
geleneksel iletişim yöntemleri yerine Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube, Blog ve diğer çevrimiçi iletişim platformlarını 
tercih ediyoruz. Dolayısıyla her alanda eğitim, satın alma gibi 
tüm alışkanlıklarımız dijital dünyaya göre değişiyor, şekilleni-
yor. Bu ortam, markaların tüketicilerle bugüne dek hiç olmadığı 
boyutta kuvvetli bağlar kurmasına olanak sağlıyor.
Önümüzdeki dönemde pazarlama ve satış; bilim ve sanat arasın-
da bir disiplin olarak konumlanırken, mobil ve dijital platform-
ların entegrasyonu sayesinde tüketici memnuniyetinde yaratıcı 
ve yenilikçi deneyimlere yelken açacak. Dijital dünyada kâğıt ve 
kalemin yerini klavye ve tuş takımları aldı.
Biz de Keleşlerlife olarak 2005 yılında kağıt üzerinde yayım ha-
yatımıza başladık. Amacımız; otomobil dünyasına yönelik bil-
giler verirken bir yandan da temsil ettiğimiz Ford araçlarını ve 

kendimizi tanıtmaktı. Yıllar içinde Keleşlerlife sayesinde hem 
müşterilerimiz hem de iş ortaklarımızla iletişim anlamında çok 
güzel bir bağ kurduk. Öyle ki, dergimiz sektörde bir marka ha-
line gelmeyi başardı. 
2007 yılında otomobil içeriği sınırlarını kaldırıp, ‘life’ tarafımızla 
da seyahatten sağlığa, teknolojiye, güncel konulara ve söyleşile-
re yer vererek dergimizi daha da zenginleştirdik. 
Sektörün önde gelen isimlerinin samimi röportajlarıyla, hayat-
larına dokunduğumuz müşterilerimizin hikâyeleri ile amacımız 
insani değerler yaratmak, bu değerleri mümkün olduğunca fazla 
insanla paylaşmaktı.Bu zengin içerik, yıllar içinde birikerek bi-
zim için değerli bir arşiv haline geldi. Bu arşivi daha çok kişiyle 
paylaşmak ve içerik tasarım anlayışı sürekli yenilenen dergimizi 
daha ulaşılabilir kılmak amacıyla life.kelesler.com adresinde on-
line platforma taşımaya karar verdik.
Böylece Ford markası ve bizden haberlerin yanı sıra özel araştır-
ma dosyaları, farkındalık yaratan röportajları, teknolojiden gezi-
ye rafine konularıyla standartların ötesini keşfetmek isteyenlere 
her an ulaşabilecekleri bir keşif alanı sağlamayı umuyoruz. Siz-
leri de bu yeni yolculuğumuzda yanımızda görmek isteriz.

BANU KELEŞ / Genel Yayın Yönetmeni
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Bizden Haberler

life.kelesler.com
DİGİTAL PLATFORMDA 

YERİNİ ALIYOR
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FORD OTOSAN MÜŞTERİ DENEYİMİNDE STANDARTLARI

YENIDEN BELIRLIYOR 

Keleşlerlife
Söyleşi

Öncelikle eğitim hayatınızın nasıl şekil-
lendiğini anlatır mısınız?
Edebiyata, küçük yaşlardan itibaren hep 
çok ilgi duydum. Babam avukattı ama 
kendi mesleğine yönelmemi hiç iste-
medi. Öğretmenliğin benim için daha 
uygun olduğunu düşünüyordu. Açık 
konuşmak gerekirse, bizim jeneras-
yon için “farkındalık” kavramının çok 
yerleşmiş, uygulanabilmiş bir kavram 
olduğunu söyleyemem. Gerçekte ne 
istiyorsunuz, yetenekleriniz ve hayal-
leriniz sizi hangi yöne sevk etmeli gibi 
konular yeteri kadar sorgulanmıyordu. 
Oysa “farkındalık” bugün hem bireysel 
anlamda hem de iş dünyasında mutla-
ka sahip olunması gereken, başarıyı ve 
verimliliği destekleyen bir olgu. Böyle 
bir ortamda İstanbul Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandım. 
Üniversiteye başladığım ilk gün değerli 
bir hocamız, “Eğer ileride kitap yazmak, 
yazar olmak için buraya geldiyseniz, he-
men yeniden sınava hazırlanıp başka bir 
bölümü tercih edin. Bizim burada hede-
fimiz dili tüm yönleriyle öğreterek Tür-
kolog yetiştirmektir. Diğer kısmı yetenek 
işidir” demişti. Edebiyata ilgi duyup da 
ilk gün böyle bir cümleyle karşılaşmak 
baya hevesimizi kırmıştı ama dört yılın 
sonunda ne kadar haklı olduğunu gör-
düm. Hedefim üniversitede kalıp aka-
demisyen olarak eğitmenlik yapmaktı. 
Bunun için ikinci sınıftayken değerli bir 
hocamın gizli asistanı gibi çalışıp, işlerini 
takip etmeye başladım. Kendisinin bana 
çok katkısı olmuştur. Hatta okul bitip de 
otomotiv sektörüne geçiş yapınca epey 
kızmıştı. Gönlünü almak için beş yıl uğ-
raşmam gerekti.  

İlk bakışta edebiyat eğitimi ve otomotiv 
çok yakın görünmüyor. Ford Otosan ka-
riyeriniz nasıl başladı?
Aslında şirketimdeki 26 yıllık kariyerim 
bir kapkaç olayıyla başladı desem yanlış 
olmaz. Bir arkadaşım İstinye’deki Oto-
san Pazarlama’da işe başlamıştı. Kendisi 
staj yapabilmem için bir görüşme fırsatı 
sağladı ve 1994 yılının 17 Ocak günü 
görüşmeye gitmek üzere yola çıktım. 
Yolda kapkaça uğrayıp çantamı çaldır-
sam da görüşmeye gitmekten vazgeç-
medim. Otosan Pazarlama’dan içeri ilk 
adım attığımda çalan bir sürü telefon 
ve sıra sıra dizilmiş masalarda tamamı 

erkek olan çalışanlar vardı. Ateş Bey ve 
Berat Bey ile görüştüm, kendimi, hedef-
lerimi anlattım. “Biz senden istifade ede-
riz, hemen başla” dediler. Yani 17 Ocak 
1994 tarihinde stajyer olarak çalışmaya 
başladım hatta ilk gün fazla mesai yap-
mıştım. Stajyer olarak haftada üç gün 
çalışmaya devam ettim. İş bana çok iyi 
geldi, yaptığım şeyi sevmeye başladım. 
Başlangıçta bayilerden gelen kleymleri 
bilgisayara aktarıyordum. Zamanla Ateş 
Bey, kendisinin takip ettiği bazı işlerle 
ilgili sorumlulukları vermeye başladı. 
Sonra üniversite biterken girdiğim asis-
tanlık sınavını kazandım. Şirkete gidip 
ayrılmak istediğimi söyledim. “Olmaz, 
eğitim ve yeni kurulan müşteri ilişkileri 
bölümlerinde seni değerlendirmeyi dü-
şünüyoruz” dediler. Benim de açıkçası 
artık eskisi kadar üniversitede kalma he-
vesim yoktu. Çalışma ortamından mut-
luydum ve nihayetinde devam etmeye 
karar verdim. 

Aradan geçen süreçte bu kararı hiç sor-
guladınız mı? 
Hayır, hiçbir zaman üniversitede kal-
saydım nasıl olurdu, diye bir sorgulama 
içine girmedim çünkü yaptığım işleri 
hep sevdim. Bir de süreç içerisinde yeni 
görevler üstlendikçe hep yeni bir deneyi-
min ve araştırmanın içinde buldum ken-
dimi. Çünkü ne iş yaparsam yapayım o 
alana ilgili okumaya, araştırmaya ve ken-
dimi geliştirmeye gayret ederim. Zaten 
okul biter bitmez Otosan Pazarlama’nın 
kadrosuna geçtim. Müşteri ilişkilerinde 
çalışmaya başladım. Müşteri bakış açısı 
programı, Türkiye’ye yeni gelmişti. Do-
ğal olarak oradaki şikâyetlerin yüzde 
99’u satış sonrasıyla ilgiliydi. Bu nedenle 

pazarlama içerisinde bir sistem kurgulan-
dı ve müşteri takip sistemi oluşturuldu. 
Hakan Bey, beni o sisteme uzman olarak 
atadı. 1997 yılında Otosan Pazarlama ile 
Otosan birleşti ve biz Acıbadem’e taşın-
dık. O dönemde pazarlamadan bana gö-
rücü geldi. Aykut Bey, pazarlama bölü-
münde değerlendirmek üzere beni Ateş 
Bey’den istedi. 1997 senesinin sonuna 
doğru pazarlama departmanına geçtim. 
Burada halka ilişkiler uzmanı unvanıy-
la çalışmaya başladım. 1997’den 2015 
yılına kadar hep pazarlama bünyesinde 
görev aldım. Farklı görevlerim ve iş ta-
nımlarım vardı. 2008 yılında hem halkla 
ilişkiler hem de reklam tarafını yönetir 
hale gelmiştim. Pazarlama iletişimi de-
partmanı kurgulandığında o departma-
nın yöneticiliğini de üstlendim. Kariyer 
paternim biraz enteresan gelişti. İşe olan 
adanmışlığımı hiçbir zaman kaybetme-
dim. İş, her zaman odağımda oldu.

Kariyerinizin dönüm noktası olarak ta-
nımladığınız bir olay yaşadınız mı?
2014 yılında önemli bir organizasyon 
değişikliği oldu. Paralel olarak eğitim 
biriminin başına geçtim. Bir buçuk sene 
kadar çok değerli bir ekiple keyifle ça-
lıştım. 2015 yılının Temmuz ayında ise 
Kurumsal İletişim Müdürlüğünü üstlen-
dim. Bu görevimi de 2020 yılının Ha-
ziran ayına kadar sürdürdüm. Bu süre 
zarfında departman, farklı uzmanlıkları 
da kapsamı altına alarak iş ve yapı olarak 
önemli bir büyüme gösterdi. Kariyeri-
min kırılma noktalarına gelirsek, birinci-
si, satış sonrasından pazarlamaya geçmiş 
olmamdır. Bana çok pozitif etkisi oldu. 
İkincisi, pazarlama iletişiminin reklam 
tarafı bana farklı bir görüş kazandırdı. 
Kurumsal İletişim Müdürlüğü yine çeşit-
li yönlerden bana önemli faydalar sağla-
dı. Şirketi değişik bir yönüyle tanıdım ve 
bu farkındalık bağlılığımı daha da geliş-
tirdi. Şirketimi ilk günden bugüne çok 
sevdim. Ford Otosan, gerçekten farklı 
bir şirkettir. Birbirine bağlı ve etik de-
ğerleri çok kuvvetlidir. Çalışanını korur. 
Bu oturmuş bir kültürdür.

Müşteri Deneyimi Müdürlüğü’nün ku-
ruluş nedeni ve çalışmalarıyla ilgili bilgi 
verir misiniz?
Müşteri Deneyimi Müdürlüğü’nün isim-
lendirilmesi yeni gerçekleşti ama esa-

KASIM-ARALIK 2020 l 17

FORD OTOSAN, MÜŞTERİ DENEYİMİ KALİTESİNİ EN ÜST SEVİYEDE TUTMAK VE TÜM SÜREÇLERİNE BU 
YAKLAŞIMI ENTEGRE ETMEK ÜZERE MÜŞTERİ DENEYİMİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ HAYATA GEÇİRDİ. ŞİRKETİN GELECEK 

STRATEJİSİNDE KRİTİK ROL OYNAYACAK BU ÖNEMLİ DEPARTMANIN YÖNETİCİLİĞİNE, SEKTÖRÜN YAKINDAN 
TANIDIĞI BAŞARILI BİR İSİM OLAN GONCA SOFUOĞLU ATANDI. FORD OTOSAN’DA 26 YILLIK KARİYERİ BOYUNCA 

BİRÇOK ÖNEMLİ GÖREVDE BULUNAN SOFUOĞLU, HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN ÜSTLENDİĞİ GÖREVİN KAPSAMINI 
VE ŞİRKETTEKİ KARİYER YOLCULUĞUNU DERGİMİZE ANLATTI. TEKNOLOJİYİ VE BİLGİYİ KULLANARAK FORD 

SAHİPLERİNİN HER NOKTADA STANDARTLARIN ÖTESİNDE BİR DENEYİM YAŞAMASINI HEDEFLEDİKLERİNİ AKTARAN 
SOFUOĞLU, BUNUN İÇİN SÜREKLİ GÜNCELLENEN BİR ÇALIŞMA YÖNTEMİ BENİMSEDİKLERİNİ DİLE GETİRDİ. 

“Ford Otosan’da yaptığım 
işleri hep sevdim. Yeni 

gö revler üstlendikçe hep 
yeni bir deneyimin ve 
araştırmanın içinde 

buldum kendimi. Çünkü 
ne iş yaparsam yapayım 
o alanla ilgili okumaya, 
araştırmaya ve kendimi 

geliştirmeye gayret ederim.”



Keleşlerlife

sında müşteri deneyimi üzerinden bir 
kurgu oluşturmak uzun zamandan beri 
üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Te-
mel olarak açıklamak gerekirse, hem 
otomotiv sektörü hem de onu var eden 
müşteri tercihleri ve beklentileri inanıl-
maz hızlı bir değişim yaşıyor. Bir otomo-
tiv şirketinin bu değişime ayak uydur-
ması, dahası yön vermesi kritik düzeyde 
önemli. Ford Otosan’ın müşteriyi mer-
keze alan yaklaşımı içerisinde zaman za-
man bir takım aksamalar yaşanabiliyor. 
Müşteri deneyiminde ise müşteri doğal 
olarak süreçlerin yine merkezinde yer 
alıyor ama odaklandığımız konu müşteri 
tercihlerindeki ve beklentilerindeki de-
ğişimin yönetilmesi haline geliyor. Müş-
teri Deneyimi Müdürlüğünün kurulma-
sındaki birincil amaç, bu odağı şirketin 
merkezine koymak ve bütün süreçlerini 
buna göre tasarlayarak yaşayan, değişen 
bir yapı oluşturmak. Tabii birim olarak 
yeni kurulduğumuz için mevcut durum-
da biz de bir geçiş süreci yaşıyoruz. Çün-
kü müşteri ilişkilerinden eğitime, araştır-
madan bayi ilişkilerine kadar çok yönlü 
bir ağın ortak paylaşım kümesi olarak 
kendimizi konumlandırıyoruz. 

‘Müşterinin sesini’ 
herkes duyacak
Müşteri ilişkileri, var olan müşteriyle il-
gili bütün süreçleri yönetiyor. Yani esa-
sında tanımlanmış süreçlerin içerisinde 
yer alan müşterinin satış, satış sonrası, 
yedek parça gibi taleplerini takip edi-
yor ve yönetiyor. Yolda kalırsanız nasıl 
hizmet almanız gerektiğini tanımlıyor ve 
alıp almadığınızdan emin olup, rapor-
luyor. Eğitim tarafı, bayilerdeki bütün 
çalışanların eğitiminden sorumlu. Bu 
iki birim çok önemli çünkü müşterinin 
bağlantılı olduğu noktaları yönetiyor ve 
eğitiyor. Araştırma birimi ise esas müşte-
ri deneyimini analiz eden yer. Ben onlara 
‘müşterinin sesi’ diyorum. Yaptığımız an-
ketlerle bütün şirketin duyması gereken 
müşteri sesini içeriye vermeyi hedefliyo-

ruz. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki yeni 
bir müşteriyi kazanmak şirketlere ciddi 
bir maliyet getiriyor. Oysa zaten içeride 
olan müşterinin deneyimini mükemmel-
leştirmek, bir müşteri için vazgeçilmez 
olmak, o şirkete çok büyük kâr sağlıyor. 

Kullandığınız ana enstrümanlar ve yön-
temler neler? 
Müşteri Deneyimi Müdürlüğü olarak 
15’ten fazla farklı araştırma datası top-
luyoruz. Temel enstrümanlarımızı an-
ketler ve araştırma raporları oluşturuyor. 
Örneğin, Ford kullanıcısısınız ve bir de-
neyim yaşıyorsunuz. “Bizi yakın çevreni-
ze tavsiye eder misiniz” diye soruyoruz. 
“Ederim” dediği noktada doğru bir yolda 
olduğunuz ortaya çıkıyor. Eğer bize dü-
şük puan veriyorsa anketin devamında 
sorunu irdeleyen ve kaynağına ulaşan 
birçok farklı soruyu yöneltiyoruz. Ya-
nıtlar çerçevesinde deneyimin tamamını 
analiz ediyor ve elde ettiğimiz veriyi içe-
riye aktarıyoruz. Şu anda yeni başladığı-
mız bir yapay zekâ uygulaması var ve de-
neyimler üzerine duygu analizi yapıyor. 
Daha önce çok sık değerlendirmiyorduk 
çünkü içerisinde binlerce ‘data’ var. Bi-
zim arzu ettiğimiz şey ise “Big Data” 
yerine müşterinin öznel beklentilerini 
içeren “Küçük Data”yı değerlendirmek. 
Müşteriyle konuşurken bir yapay zekâ 
yanıtların analizini yapıyor. Verbatimleri 
alıyor, sıralıyor ve nihayetinde kullandı-
ğı kelimelerden bir içgörü sunuyoruz. 
Örneklersek; bir müşterinin bir otomo-
tiv şirketindeki herhalde en pozitif dene-
yimi araç alımı deneyimidir. Çünkü ev 
almaktan sonra hayatında verdiği ikinci 
en büyük alım kararını veriyor. Baktığı-
mızda müşterinin pozitif olması gereki-

yor. Ama iş her zaman bu şekilde pozitif 
işlemeyebiliyor. Faturalama, sistemde 
yaşanan gecikmeler ve çeşitli etkenler 
nedeniyle müşteri deneyimi istenilen 
düzeyde gerçekleşmeyebiliyor. Hâlbuki 
buradaki tüm bu süreçleri standart şe-
kilde yapıyoruz. İşte bu noktada müşteri 
deneyimindeki memnuniyetsizlikle ilgili 
verileri analiz ediyor, sürecin detayları-
nı hassas bir şekilde inceliyoruz. Burada 
neyi daha iyi yapıp memnuniyeti artıra-
biliriz, ona bakıyoruz. Müşteri, gelecek 
tüm süreçler sorunsuz bir şekilde işle-
yecek ve süreklilik kazanacak. Şu anda 
süreçlerimize baktığımızda sürtünme 
yaşadığımız yerler olabiliyor. Bürokrasi, 
dijitalleşme, bayilerin süreçteki farklıla-
şan uygulamaları dolayısıyla böyle dip 
analizleri görerek sistemin içerisine al-
mayı hedefliyoruz. Tabii bunu yapmak 
kolay bir şey değil. Dolayısıyla bizim 
görevimiz esasında organizasyonumuz-
dan başlayarak müşteriyi merkezde nasıl 
tutarız, içgörüyü nasıl şirketin içerisine 
entegre edebiliriz, kararlarımızı verirken 
nasıl ortak kararlar üzerinden hareket 
edebiliriz noktasında kendini gösteriyor.

Belirttiğiniz süreç yönetiminde dijital-
leşme gün geçtikçe önemini artırıyor. 
Dijitalleşmeden hangi ölçüde istifade 
ediyorsunuz?
Dijitalleşme müşteri deneyiminde çok 
önemli bir noktada konumlanıyor. Özel-
likle pandemiden sonra bu hız ikiye 
katlanmış durumda. Zaten dijitalleşme 
bizim yeni fark ettiğimiz bir alan değil, 
uzun süredir yatırım yapıyoruz. Mesela 
bu anlamda geliştirdiğimiz ‘ideal plat-
formu’ müşterimizi takip ettiğimiz ana 
platformdur. Dört sene önce başladı ama 

arka planında uzun bir araştırma geçmişi 
var. Diğer birimlerle entegrasyonu sağ-
larken içgörü için bize önemli çıkarımlar 
yapma fırsatı tanıyor. 

Peki Müşteri Deneyimi Müdürlüğünün 
başarısını gösteren somut çıktılar nasıl 
değerlendiriliyor?
Haziran ayında yola çıktık ve öncelikli 
olarak hayata geçirmemiz gereken bazı 
adımlar var. Bunlardan ilki kendi orga-
nizasyonumuz içerisinde varlığımızın 
nedenini anlatmak. Yıl sonuna kadar 
Müşteri Deneyimi Müdürlüğünün gö-
revlerini ve işlevlerini diğer birimleri-
mize aktarmış olacağız. Bu sayede ne 
zaman ve hangi koşullarda bizden des-
tek alabilecekleri konusunda net bir far-
kındalık sunacağız. Baktığınızda sonsuz 
bir hareket alanımız var çünkü her süreç 
devamlı yenilenmek ve iyileştirilmek zo-
runda. Mükemmel olduğunuzu düşün-
düğünüz bir noktada müşteri beklenti-
leri ve sektörel şartlar sürekli değiştiği 
için kısa süre sonra eksikleriniz ortaya 
çıkabilir. 

“Deneyim ‘kişiye özel’ 
analiz edilecek”
Burada en değer verdiğimiz şeylerden 
biri biraz önce ifade ettiğim gibi müşteri 
deneyimini tekilleştirmek. ‘Müşterimiz 
nelerden hoşlanır’, ‘ne yaparsam daha 
fazla memnuniyet sağlarım’ sorularının 
yanıtını bir kere değil her zaman sor-
mamız lazım. Örneğin Fiesta kullanı-
yorsam ve güvenliğime önem veren bir 
müşteriysem CRM bunu bilmeli ve yeni 
bir güvenlik fonksiyonu çıktığında bunu 
bayinin bilgi ekranıyla paylaşarak be-
nimle iletişime geçmesini sağlamalı. Yani 

daha interaktif ve daha tekil bir yapıyla 
geleceği kurgulamayı planlıyoruz. Bir 
deneyimi ne kadar kişiselleştirirseniz 
deneyim o kadar başarılı oluyor. Tabii 
bizimki gibi büyük endüstrilerde bu çok 
kolay değil. Bir müşterinin şikâyet ettiği 
bir konudan diğer müşteri şikâyet etme-
yebiliyor. Ortada çok durumsal bir süreç 
yönetimi var. Bunları tespit edip, içeride 
bu işle görevli olan ekiplere aktarabildi-
ğimiz ve kontrolünü sağlayabildiğimiz 
ölçüde başarılı bir müşteri deneyimi yö-
netimini gerçekleştireceğiz. 

Gelişime açık deneyimli bir yönetici 
olarak iş konusundaki hassasiyetlerinizi 
paylaşır mısınız? 
Başta da vurguladığım üzere farkındalık 
kavramı benim için çok önemli. Bilgiye 
dayalı fikir üretmekten hoşlanan bir in-
sanım, özellikle ikili ilişkilerimde karşı 
tarafla ilgili okumayı yüzeysel yapmam. 
Karşımdakini farklı yönleriyle değerlen-
diririm. Bu beni zor bir insan yapıyor 
çünkü tanımak için çok soru sorabiliyo-
rum. Liderlik yaptığınız bir toplulukta 
bunu dengede tutmak çok kolay değil-
dir. Yeri geldiğinde baskıcı bir insanmış-
sınız izlenimi yaratabilir ama nihai amaç 
iyileştirmeye yöneliktir. Size verilen bir 
iş varsa, bunun belirli başarı kriterleri 
varsa, bu kriterlere göre ekibinizi yönet-
melisiniz. Dolayısıyla başarı için iletişi-
me açık, şeffaf ve mümkün olduğunca 
profesyonel yaklaşmaya özen gösteren 
bir anlayışı benimsiyorum. 

Kendinize ayırdığınız zaman dilimi içe-
risinde nelere ilgi gösteriyorsunuz? 
Okumak en çok vakit ayırdığım uğra-
şım. Her fırsatta hem işimle ilgili hem de 
özel ilgi alanlarıma ilgili kaynakları oku-
maya çalışıyorum. Bunu yaparken de 
mümkün olduğunca çok not tutuyorum. 
Arka planda uzun süredir çalışmalarını 
sürdürdüğüm iki kitap düşüncem var. 
Diğer bir ilgi alanım olan psikoloji ko-
nusunda da kendimce araştırmalar yapı-
yor, seminerlere katılmaya çalışıyorum. 
Psikoloji benim için hayatın kurgusunu 
içeren bir alan. Neden sonuç ilişkisi içe-
risindeki bağlantıları anlamak gündelik 
hayatımıza etki eden önemli çıkarımlar 
yapma olanağı sunuyor. Tüm bunları 
kapsayacak şekilde sahip olduğum de-
neyimleri mentorluk yaparak hem iş ala-
nında hem de özel yaşamda aktarmak da 
beni mutlu eden bir uğraş.

Söyleşi
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“Müşteri Deneyimi Müdürlüğü 
olarak müşteri ilişki lerinden 
eğitime, araştırmadan bayi 
iliş kilerine kadar çok yönlü 

bir ağın ortak paylaşım 
kümesi olarak kendimizi 

ko numlandırıyoruz.”

Keleşlerlife, 
müşteriye verilen 
değerin eşsiz bir 
örneğidir 
Keleşler’i Ahmet Bey ve Mehmet Bey 
döneminden itibaren tanıdım. Kendilerinin 
okudukları okullar, yaptıkları meslekler 
ve bu işi yapma biçimleri beni her 
zaman etkilemiştir. Gerçekten farklı 
olmayı başarabilmiş insanlardı. Yaşanan 
büyük kayıptan sonra Keleşler’in bu 
işe tutunması, aile olarak gösterdikleri 
metanet ve kararlılık son derece 
takdir ettiğim bir duruştu. Bu bir hayat 
mücadelesiydi ve mücadeleyi Banu Hanım 
da, Can Bey de muazzam bir kararlılık ve 
başarıyla verdiler. Bir bayi olarak geldikleri 
konum ve süreklilikleri zaten ortada… Bir 
de bakış açılarının, farklılıklarının somut 
göstergelerini ve müşterilerine verdikleri 
değerin arkasında kararlılıkla durmalarını 
kişisel olarak çok önemsiyorum. 
Keleşlerlife Dergisi, bunun çok müstesna 
bir örneğidir. Ford Otosan’daki görevlerim 
vesilesiyle başta Aramızda Dergisi olmak 
üzere farklı yayınlara katkı sağladım. 
Süreçlerin ne kadar emek gerektirdiğini, 
manevi ve mali olarak zorlayıcı tarafları 
olduğunu deneyimledim. Ve bunlara 
dayanarak Keleşlerlife Dergisinin bunca 
süredir, üstelik böylesine değerli bir 
içerik yönetimi ve tasarım anlayışıyla 
devam etmesini ayrıca takdire şayan 
buluyorum. Bu, işe ve müşteri ilişkilerine 
olan bağlılıklarının kesin bir ifadesidir. 
Geçmişe bağlılığın ve aynı zamanda ileri 
görüşlülüğün göstergesidir. 
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DOĞAYLA İÇ İÇE BİR DENEYİM:
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ÇEPEÇEVRE SARMALAYAN BİNALARIN GÖLGESİNDEN UZAKLAŞIP, 
KENDİ ŞARKISI SÖYLEYEN BİR ORMANDA YA DA DALGALARIN SESİYLE 
GÜNE UYANMAK HİÇ ZOR DEĞİL. İSTEDİĞİNİZ HER AN YAPABİLİRSİNİZ. 

ÖNCE BİRAZ DENEYİM VE SONRASINDA ERİŞEBİLDİĞİNİZ HER YER 
SİZİN. KAMPÇILIĞA HOŞ GELDİNİZ… 

Pandemi süreciyle birlikte gelen 
sokağa çıkma yasakları psikolojimiz 
ve alışkanlıklarımız üzerinde derin 
etkilere yol açtı. Bunların bir kısmı 

olumsuz olsa da bazıları kendimizi ve 
doğayı yeniden keşfetmemizi sağladı. 

Geride bıraktığımız yaz döneminde 
çadır ve kamp ekipmanları satışı daha 

önce görülmemiş seviyelere ulaştı. 
Dört duvar arasında sıkılan birçok 

kişi, diğer insanlarla olabildiğince az 
temas ederek tatil yapmanın yolunu 
doğada buldu, amatör kampçıların 
sayısı bir anda birkaç misline çıktı. 

Eğer siz de bu heyecana ortak 
olma ya da hâlihazırda başlayıp 

da standart rotaların dışına çıkma 
arayışındaysanız yazımızı ilgiyle 

okuyacaksınız. 

İlk ve en önemli kural: Doğaya saygılı olun!
Pandemi sürecinden sonra kampçılığa merak salıp yaz boyunca bilinen-bilinmeyen 
bazı yerlerde kamp kurmuş amatör bir kampçı olarak genelde en son söylenen şeyi 
ilk başta söyleyeyim; ne olur ardınızda çöp bırakmayın! Evet, siz de nereye gider-
seniz gidin en bakir kamp alanlarında bile büyük olasılıkla çöp dağlarıyla karşılaşa-
caksınız. Moraliniz bozulacak, öfke duyacak, toplumdaki bu duyarsızlığa karşı bol 
ünlemli cümleleri zihninizden haykıracaksınız. Bir ressamın fırçasından çıkmış gibi 
duran o koylarda, ormanlarda göreceğiniz çöpler daha ilk andan hevesinizi kaçıra-
cak. Ama yılmayın, hem kendi çöpünüzü ardınızda bırakmayın hem de aktif bir va-
tandaş olarak; vurdumduymaz, doğa sevgisine haiz olmayı becerememiş, toplumun 
azınlık bir kısmını oluşturduğunu düşündüğümüz o güruhun bıraktığı çöpleri top-
lamaktan imtina etmeyin. Dünya, duyarlı, diğer bireyleri, canlıları ve parçası olduğu 
doğayı seven, koruyan ve saygı duyan insanlara karşılığını misliyle veriyor.

Öze dönüş 
Yıldızlar altında bir gece geçirmenin, sevdiklerinizle doğanın parçası olmanın, ateş 
etrafında şarkılar söyleyip, keyifli parkurlarda yürüyüş yapmanın zihinde yarattığı 
pozitif etkinin gerçekten bir tarifi yok. Ancak ve ancak istekliyseniz ve bizzat dene-
yimlerseniz anlayabilirsiniz. Zor yönleri yok mu, pek tabii ki var ama aslında kat-
landığınız her zorluk işi biraz daha keyifli hale getiriyor. Kampçılık ev konforundan 
vazgeçemeyenlerin tercih edebileceği bir uğraş değil. Ama şunu da bilin; ‘konforum-
dan vazgeçemem’ deyip de bir şekilde bu işin keyfini alanlar sonradan birer kamp 
tutkunu haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla önce araştırmanızı yapın, deneyimlemiş 
insanlara fikirlerini sorun, videoları ve bu alanda yayın yapan kanalları takip edin. 
Yani ‘Sıkıldım, bir uğraşım olsun’ düşüncesiyle değil, gerçekten isteyerek ve bilinç-
lenerek kampçılığa adım atın. 

“Tamam, istiyorum. Nereden başlayacağım?”
Aslında bu soruya verilebilecek en iyi yanıt, ailenizden veya arkadaşlarınızdan bir 
yol arkadaşı edinmektir. Deneyim kazandıkça kendi kamp deneyimlerinizi tek ba-
şına planlayabilirsiniz. Ama insanın yanında sevdikleri olunca bu iş daha keyifli bir 
hal alıyor. Eğer çevrenizde deneyimli biri yoksa öncelikle bu alanda 
hizmet veren hatta çadır da dâhil olmak üzere tüm teçhizatla-
rı kiralayabileceğiniz tesisleri tercih edebilirsiniz. 

Keleşlerlife
Gezi

SARDALA KOYU
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Yazımızı İstanbul civarını merkeze alarak hazırladığımız için 
önerebileceğimiz tesisler, Şile, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, 
Çanakkale gibi yakın illerde mevcut. Kamping hizmeti veren 
tesisler, hem teçhizatı tanımak hem de deneyimli kişilerin 
yönlendirmelerinden istifade etmek için mantıklı bir seçim 
olabilir. Tesiste de kalsanız, ıssız bir lokasyon da planlasanız 
yanınızda daha önce en az birkaç kere kamp yapmış biri olma-
sı hem kendinizi güvende hissetmenizi sağlar hem de alışma 
süreciniz daha hızlı olur.

Eksikliklerinizi yaşayarak tamamlayın 
Kamp yaparken sizi dış etkenlerden koruyan en önemli şey ça-
dırdır. Çadırlar, içinde barınabilecek insan sayısı, su ve rüzgâr 
dayanımı, kurulum yöntemi gibi bazı kriterlere göre seçilir. 
Eğer zirve tırmanışı planlamıyorsanız genellikle daha maliyetli 
olan ve profesyonellerin kullandığı 5 mevsimlik çadırlara ihti-
yaç duymazsınız. Kamp yapacağınız bölgenin coğrafi koşulları-
na, meteorolojik duruma ve bütçenize göre çadır seçimi yapa-
bilirsiniz. Kasım-Nisan döneminde dört mevsim ve dayanımı 
yüksek çadırlar ideal olabilirken, Mayıs-Ekim döneminde daha 
makul çadırlara yönelebilirsiniz. Ertesi sabah güne zinde uyan-
mak için çadır zemininde kalın bir mat veya şişme yatak kullan-
mak gerekir. Çadırı kurmadan önce zemini düzlemek rahat bir 
konaklama sağlar. Diğer taraftan mevsimine göre uyku tulumu, 
şişme mat, ısıtıcı, gölgelik, muhafaza kabı, battaniye, aydınlat-
ma, uygun kamp pişirme gereçleri, giysi, güvenlik ekipmanla-
rı gibi birçok donanıma ihtiyacınız olacaktır. Bunların hepsini 
birden temin etmek hem maliyetli olabilir hem de aldığınız 
ekipmanı sonradan kullanmayabilirsiniz. Bunun için de önce-

likli gereçleri araştırarak satın alıp, sonrasında deneyimledikçe 
gerçek ihtiyaçlarınızı belirlemek en uygun yoldur. Ekipman se-
çimini etkileyen diğer bir husus da kamp bölgesine giderken 
kullanacağınız araçtır. Eğer sürekli otomobilinizle kamp böl-
gesine ulaşacak ve çok uzun yürüyüş gerektirecek lokasyonları 
seçmeyeceksiniz yanınızda görece daha fazla malzeme taşıyabi-
lirsiniz. Ama toplu taşıma veya motosiklet gibi araçları kulla-
nıyorsanız yükünüzün dolayısıyla seçtiğiniz malzemelerin hafif 
olmasına özen göstermelisiniz. Tekrar vurgulayalım; bütçeni-
ze göre ekipman seçimi yapmak için öncesinde deneyimleyip 
eksikleri görerek diğer deneyimleri planlamak mali olarak da 
yükünüzü hafifletecektir. 

Güvenliğinizi her zaman ön planda tutun 
İstanbul yakınlarında tercih edebileceğiniz kamp bölgelerine 
geçmeden önce asla ve asla göz ardı etmemeniz gereken bazı 
önemli noktalara dikkat çekmek gerekiyor. Her ne kadar doğa-
nın bir parçası olsak da doğada yaşamanın bazı temel kuralları 
olduğunu özellikle şehir yaşamından pek uzaklaşmamış kişiler 
sıklıkla unutabiliyor. Bunun da üzücü sonuçları olabiliyor. Yer-
leşim alanlarına yakın yerlerde kamp kursanız dahi dış ortamla 
aranızdaki tek koruyucu çadırınız olduğu için her daim stan-
dart güvenlik gerekliliklerini yerine getirmeniz şart. Bunu araba 
kullanırken emniyet kemeri takmak, şerit değiştirirken sinyal 
vermek gibi düşünebilirsiniz. Öncelikle kamp yapacağınız böl-
ge hakkında detaylı bir araştırma yapın, bölgedeki risk faktör-
lerini belirleyin. Yaban hayatın yoğun olduğu bölgelerde su ke-
narına çadır kurmak sakıncalı olabilir. Yiyeceklerinizi ve yaban 
hayvanlarının dikkatini çekebilecek diğer eşyaları çadırınızdan 
uzakta bulundurun. İzin verilemeyen bölgelerde kesinlikle ateş 
yakmayın. Kamp alanında ateş yaktığınızda gece uyumadan 
önce mutlaka söndürün. Akarsu ve nehir kenarlarında su ya-
tağının genişliği gece yağan bir yağmurla dakikalar içinde arta-
bilir. Bu nedenle akan suların kenarından güvenli bir mesafede 
kamp alanınızı kurun. Kamp alanınız yerleşim yerlerine yakın 
olsa dahi kaybolmak mümkündür. Bunun için temel seviyede 
harita okuma bilgisi edinin ve bölge haritasını mutlaka 
yanınızda bulundurun. Öncelikli kamp ekipmanı-
nız her daim ilk yardım çantanız olsun. Ayrıca 
düdük, biber gazı, ses tabancası veya torpil 
(yabancı hayvanlarla olası karşılaşmada ara-
ya mesafe koymak için yararlıdır ama ge-
rektiğinde güvenliğe dikkat edilerek kulla-
nılmalıdır), çakı, pusula, ip, battaniye gibi 
gereçleri yanınızda bulundurun. 

Yakın ama keyifli
Yine İstanbul’u merkeze alarak konuşmak 
gerekirse, Marmara Bölgesi insan yoğunluğuna 
rağmen gizli kalmış ya da yeni yeni keşfedilmeye 
başlamış birçok güzel kamp alanı barındırıyor. Mer-
kezden çok uzaklaşmadan, kendi özel alanınızı koruyabi-
leceğiniz bir yer arayışındaysanız Kocaeli’nin Kerpe, Kefken ve 
Kumcağız Sahilleri uygun bir seçim olacaktır. Yalnız burada bil-
meniz gereken şey, direkt şehir merkezlerini veya tesislerin bu-

lunduğu bölgeleri değil (doğal olarak buralar yazın ve sonbahar-
da çok kalabalık oluyor) Şile Kumcağız arasında sayıları 10’un 
üzerindeki nispeten bakir kalmış koyları tercih edebilirsiniz. Bu 
bölgedeki Sardala, Kilimli, Zeus gibi koylar son bir iki yılda son 
derece popüler hale geldi. Ayrıca Darlık, Tahtalı, Bıçkıdere, bi-
raz daha güneye inersek Kirazdere gibi bölgeler hem balık tutup 
hem de orman keyfini yaşayabileceğiniz diğer güzergâhlar olarak 
sıralanıyor. Şile, hem sahili hem de muazzam güzellikteki köy-
leriyle kampçıların başta gelen ilgi merkezlerinden biri. Doğal 
olarak çadır ve karavan kampı için oluşturulan tesislerin sayısı 
günden güne artıyor. Ancak buraları araştırırken eğer tesislerde 
konaklama düşünüyorsanız fiyat konusunda önceden bilgi al-
makta fayda var. Özellikle yoğun sezonlarda kalabalık bir ekiple 
gidecekseniz bütçeniz biraz zorlanabilir. Bu bölgede alternatif 
çok fazla. Ama Akçakese sahilini de özellikle göz önünde bulun-
durabilirsiniz. Tüm kamp alanlarını detaylı bir şekilde aktarmak 

pek mümkün değil. Zaten tercihlerinize göre sizi en mutlu 
edecek rotayı bulmak için kişisel araştırmanızı de-

taylı olarak yapmanız gerekiyor. Ama özet bir 
liste paylaşmak gerekirse yukarıdaki alter-

natifleri değerlendirebilirsiniz. Ve tekrar 
hatırlatalım; kamp yaparken önce gü-
venliği ardından da mutlaka ama mut-
laka doğaya saygıyı, alanların temiz 
tutulmasını ihmal etmeyin.

Keleşlerlife
Gezi

YENİ BAŞLAYANLARI MUTLU EDECEK 
KAMP ALANLARI 
s Ormanlı Plajı Kamp Alanı, Çatalca / İstanbul
s Akçakese Halk Plajı Kamp Alanı, Şile /İstanbul
s Hacıllı Şelalesi Kamp Alanı, Şile / İstanbul
s Cehennem Şelaleleri Kamp Alanı, Vize / Kırklareli
s İğneada Longoz Ormanları Kamp Alanı, Demirköy / Kırklareli
s Kerpe Kartal Kayalıkları Kamp Alanı / Kocaeli
s Saros Körfezi İtalyan Koyu Kamp Alanı, Keşan / Edirne
s Molla Yakup Çayırı Kamp Alanı, Kartepe / Kocaeli
s İnönü Yaylası Kamp Alanı, Başiskele / Kocaeli
s Kocayayla Kamp Alanı, Keles / Bursa

KAMP YAPMAK İÇİN ROTANIZI DETAYLICA ARAŞTIRIRKEN, MEVSİM ŞARTLARINI VE HAVA DURUMUNU GÖZ 
ÖNÜNDE BULUNDURMALI, UYGUN KAMP TARİHİNİ BUNA GÖRE BELİRLEMELİSİNİZ. KAMPA GİDERKEN 

MUTLAKA YANINIZDA BULUNMASI GEREKEN BAŞLICA EKİPMANLAR İSE ŞÖYLE SIRALANIYOR: KAMP ÇADIRI, 
İLK YARDIM ÇANTASI, UYKU TULUMU, YER MATI, SU, GÜVENLİK VE YÖN BULUNMA GEREÇLERİ, GIDA VE 

GEREKTİĞİNDE ATEŞ YAKMAK İÇİN UYGUN MALZEMELER. 

CEHENNEM ŞELALELERİ

KERPE KAYALIKLARI

İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI

KİLİMLİ
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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

VEDAT HAKAN DEMİRSOR / FORD PUMA

ŞEYMA GÜLŞEN ORAL (MEŞE KAFE) FORD TOURNEO COURIER

OLKUN KUTLU (FOM MEKANIK) / FORD _TRANSİT COURIER SUAT ER / FORD KUGA

RAMAZAN YILDIRIM / FORD 350 L VAN

NİLGÜN DİNLER / FORD FOCUS

ABDULLAH ARAT / FORD ECOSPORT

OZAN ARGUN / FORD PUMA

ŞABAN KARAKAYA / FORD PUMA
İLYAS CEM DURMAZ (SUDURSUN IZOLASYON) 

FORD TOURNEO COURIER
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Covid-19 virüsü, tüm dünyayı hızla etkisi altına aldı ve in-
san sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü 
(World Health Organization Director / WHO) tarafından 11 
Mart 2020 tarihinde “Pandemi” olarak kabul edilmiştir 1. Kısa 
süre içinde ölüm gibi ağır sonuçlar doğuran Covid-19 virü-
sü sadece insan sağlığını tehdit etmekle kalmamış, dünyada 
birçok tedbirin alınmasına yol açarak ekonomiyi de olumsuz 
etkilemiştir. Alınan önlemler birçok yerde kişisel sağlık ve-
rilerinin toplanmasını, işlenmesini, bu verilerin ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına hızla aktarılmasını da gerektiriyor. 

Hatta salgının küresel boyutlarda olması nedeniyle bu veri-
ler kimi zaman sadece ilgili kurum ve kuruluşlarla değil aynı 
zamanda kamuoyu ile dahi paylaşılıyor. Bu kapsamda, her 
ne kadar kamu sağlığının gerektirdiği bir durumun zaruri 
sonucu olsa da içinde bulunulan durum kişisel verilerin ko-
runmasına yönelik birçok soru işaretini beraberinde getiriyor. 
Bu bağlamda konunun işverenin tabii olduğu bilgilendirme 
yükümlülüğünün, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanu-
nu ve ilgili mevzuat hükümleri karşısındaki sınırlarını ayrıca 
değerlendirmek gerekiyor.

kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmak-
sızın da işlenebilir (6698 Sk. md.6/3). Dikkat edileceği üzere 
sağlık verilerinin işveren tarafından işlenmesi sadece açık rıza 
halinde mümkün kılınmışken, rıza olmadan sadece sır saklama 
yükümlülüğü altında olan işyeri hekimleri tarafından işlene-
bilecektir. Konunun içinde bulunduğumuz Covid-19 küresel 
salgını açısından incelenmesinde belirtmek gerekir ki; kişisel 
sağlık verisi, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişinin 
fiziki ve psikolojik sağlığına yönelik her türlü veri olarak ifade 
edildiğine göre; bu hususta belirtilerin takip edilmesi açısından 
kişilerden alınan verilerin niteliğinin belirlenmesi önem arz 

ediyor. Örneğin ateş, yaş, tansiyon/
nabız gibi veriler, kişisel sağlık veri-
si olup bu verilerin işveren tarafın-
dan işlenmesi kanun hükmü gereği 
ancak ve ancak kişinin açık rızasına 
bağlı olacaktır. Her ne kadar sır sak-
lama yükümlülüğü altında bulunan 
işyeri hekimleri tarafından açık rıza 
olmadan işlenebiliyorsa da bu, ki-
şisel sağlık verilerinin işveren nez-
dinde de tutulabileceği şeklinde yo-
rumlanamaz. Bu nedenle uygulama 
ve işverenlerin diğer kanunlardaki 
yükümlülükleri açısından bakıldı-
ğında;
s Sağlık verisinin işlenmesi için 
açık rıza vermeyen işçinin iş söz-
leşmesi feshedilebilir mi?
s Açık rıza geri alındığında ne 
olacak?
s Açık rıza olmadan çalışanların 
kişisel sağlık verisini veri kayıt sis-
temine işleyemeyecek olan işveren 
iş sağlığı ve güvenliğine yönelik 
tedbirlerini nasıl alıp uygulayabile-
cek? Bu husus önemlidir; açık rıza 
olmadan sır saklama yükümlülüğü 
altında olan işyeri hekimi tarafın-
dan alınan kişisel sağlık verisi üze-
rinden hangi tedbirlerin uygulana-
cağına karar verme mercii işveren 
olduğuna göre bu verinin mutlaka 
işverene ulaşmak üzere ilgili birim-
lere aktarılması söz konusu oluyor. 
Verinin sır saklama yükümlüsü 
tarafından kanunun bir gereği ola-
rak alınması ve buradan işverene 
aktarılmasıyla verinin niteliği de-
ğişmediğine göre durum içinden 
çıkılamaz bir hale geliyor. Üstelik 
mevcut yasal düzenlemelerimize 
göre her işyerinde işyeri hekimi 
bulundurma zorunluluğu dahi bu-
lunmuyor; olsa dahi işyeri hekimle-
rinin işyerinde bulunması gereken 
süre işyerinin tehlike sınıfına göre 
değişiyor.

Bir işçinin Covid-19 virüsüne yakalandığını 
gösteren veriler kişisel sağlık verisidir
6698 Sayılı Kanun’un 3’üncü maddesine göre kişisel veri, 
kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü 
bilgidir. Dolayısıyla kişinin adı, soyadı, doğum yeri, doğum 
tarihi, kimlik numarası, fotoğrafı, telefon numarası, sağlık bil-
gileri, el ve avuç izi gibi verileri kanun kapsamında koruma 
altına alınması gereken kişisel verilerdir. Kanunun tanımından 
da anlaşılacağı üzere sadece gerçek bir kişinin kimliğini ortaya 
koyan veriler değil, doğrudan veya dolaylı olan kimliği belirle-
nebilir kılan veriler de kanun kapsamında korunması gereken 
kişisel verilerdendir. Kanunun 6’ncı 
maddesinde özel olarak sayılmış 
olan ve genel nitelikteki kişisel veri-
lerden daha hassas olup özel olarak 
korunması gereken “özel nitelikli 
kişisel veriler” önemlidir. Bu veriler 
kanunda sınırlı sayıda olmak üze-
re özel olarak sayılmış olup örnek 
mahiyetinde değildir, bu bakımdan 
genişletilmesi de mümkün değildir. 
Kişinin sağlık verilerinin de içinde 
bulunduğu bu “özel nitelikli kişisel 
verilerin” işlenme, aktarılma şartla-
rı AB ülkelerindeki düzenlemelere 
paralel olarak ülkemizdeki mev-
zuat hükümlerinde de özel olarak 
düzenlenmiştir. Bu düzenlemele-
re göre özel nitelikli kişisel veriler 
ancak kişinin açık rızasının varlığı 
halinde veya kanunda sınırlı olarak 
sayılan hallerde işlenebilir.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlen-
mesinde kural kişinin açık rızasının 
varlığıdır (KVKK. m.6/2). Kanunda 
öngörülen hallerde işlenebilmesi 
ise istisnadır. Öte yandan kanunda 
özel nitelikli kişisel veriler arasında 
da bir ayırım yapılmasına ihtiyaç 
duyulmuş; sağlık ve cinsel hayata 
ilişkin veriler niteliği itibariyle ki-
şinin hak ve menfaatleri açısından 
daha hassas olduklarından bu veri-
lerin işlenme şartları sadece kişinin 
açık rızasının var olmasına bağlan-
mıştır (KVKK m.6/3). Dolayısıyla, 
kişinin sağlık ve cinsel hayatına 
ilişkin verilerinin işlenebilmesi sa-
dece açık rızasının varlığı halinde 
mümkün olabiliyor. Ancak sağlık 
ve cinsel hayata ilişkin veriler; eğer 
kamu sağlığının korunması, koru-
yucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi 
ve bakım hizmetlerinin yürütülme-
si, sağlık hizmetleri ile finansmanı-
nın planlanması ve yönetimi gerek-
tiriyorsa sır saklama yükümlülüğü 
altında bulunan kişiler veya yetkili 

Yazı: AVUKAT, ARABULUCU BAHAR SÜR / ASLEGAL HUKUK BÜROSU

BAHAR SÜR 

“6698 SAYILI KANUN’UN 6’NCI MADDESİNDE 
ÖZEL OLARAK SAYILMIŞ OLAN VE GENEL 
NİTELİKTEKİ KİŞİSEL VERİLERDEN DAHA 

HASSAS OLUP ÖZEL OLARAK KORUNMASI 
GEREKEN “ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER” 
ÖNEMLİDİR. KİŞİNİN SAĞLIK VERİLERİNİN DE 

İÇİNDE BULUNDUĞU BU “ÖZEL NİTELİKLİ 
KİŞİSEL VERİLERİN” İŞLENME, AKTARILMA 

ŞARTLARI AB ÜLKELERİNDEKİ DÜZENLEMELERE 
PARALEL OLARAK ÜLKEMİZDEKİ MEVZUAT 

HÜKÜMLERİNDE DE ÖZEL OLARAK 
DÜZENLENMİŞTİR. BU DÜZENLEMELERE 
GÖRE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER 

ANCAK KİŞİNİN AÇIK RIZASININ VARLIĞI HALİNDE 
VEYA KANUNDA SINIRLI OLARAK SAYILAN 

HALLERDE İŞLENEBİLİR.”
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mesi de işverenin çalışanlarına karşı iş sağlığı ve güvenliğine 
yönelik sorumluluğu altındadır. Dolayısıyla, işveren işyerinde 
çalışanlardan herhangi birinin Covid-19 virüs salgınına yaka-
lanması halinde durumu tüm çalışanlara bildirmelidir. 
Ne var ki Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 27.03.2020 
tarihli kamuoyu duyurusunda da açıklandığı üzere bu bilgi-
lendirmede iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yükümlülükler 
kapsamındaki amacın aşılmaması, çalışanların kişisel verileri-
nin ifşa edilmemesi önemlidir. Buna göre; işveren tarafından 
işyerinde görülen salgın hastalık riskine yönelik yapılması ge-
reken bilgilendirmede çalışanların isim - soy isimlerine yer 
verilmemesine, bu çalışanların ifşa olmasına neden olacak 
herhangi bir uygulama ve programdan kaçınılmasına, ayrım-
cılık yapılmamasına dikkat edilmelidir.
Kurul tarafından örnek olarak gösterilen bilgilendirme met-
ni şu şekildedir; “...Genel Müdürlük binamızın 5’inci katında 
çalışan bir arkadaşımızın Covid-19 testinin pozitif çıktığını 
bildirmek isteriz. Testi pozitif çıkan arkadaşımızın binada 
bulunduğu tarihler dikkate alınarak, arkadaşımızla temasta 
bulunan kişiler tespit edilerek kendilerini durum hakkında 
bilgilendireceğiz...”3. Görüleceği üzere işyerinde çalışanlara 
Covid-19 virüs tehlikesine yönelik yapılacak olan duyuruda 
tehlikenin varlığına ve gerekli önlemlerin alındığına 4 yönelik 
genel bir vaka bilgilendirmesi yer alıyor olmalıdır.

Özellikle ülkemizde müşteri bek-
lentilerinin büyük bir kısmını ge-
niş iç hacim, bagaj kapasitesi ve 
şık bir görünüm olarak sıralarsak 
SUV’lar her yaştan müşteriler için 
istekleri karşılayan bir yapıdadır-
lar. Şehirli, genç, dinamik model-
lerden araziye yatkın, büyük, ağır 
modellere kadar geniş bir yelpaze 
sunulmaktadır. Otomotiv firma-
ları da gün geçtikçe bu beklenti-
lere karşılık verecek şekilde yapı-
larını güncellemektedirler.
Ülkemizde SUV konusunda Ford 
Otosan sunduğu ürün gamıyla 
talepleri karşılayacak bir SUV ai-
lesine sahiptir. Ecosport, Puma, 
Kuga, Edge modelleri ve dona-
nımlarıyla müşteri beklentilerine 
eksiksiz hitap eden SUV Dünyası 
araçlarıdır. Müşteri beklentile-
rini iyi analiz edip mevcut ürün 
gamına hâkim olunduğunda çok 
büyük satış fırsatları olduğunu 
unutmamak gerekir.

Bu ve benzer soru ve sorunsallar gösteriyor ki uygulamada 
6698 Sayılı Kanundaki düzenlemenin özellikle kişisel sağlık 
verilerinin işveren nezdinde işlenebilmesinde birçok çelişki-
ye neden oluyor. Nitekim konu iş hukuku öğretisi tarafından 
da ayrıca tartışılıyor; Covid-19 salgını kapsamında süreç uy-
gulamada tecrübe edildiğinde, 6698 Sayılı Kanun ve ikincil 
mevzuatta öngörülen düzenlemelerin işçi-işveren arasındaki 
ilişkinin doğurduğu zorunlu ihtiyaçlar karşısında yetersiz kal-
dığı yönünden eleştiriliyor 2.

İşveren bir çalışanın Covid-19 virüsü taşıdığını 
diğer çalışanlara bildirebilir mi?
6331 sayılı Kanunda belirlenmiş olan yükümlülüklerin yeri-
ne getirilmesinde işverenin uyması gereken bazı ilkeler bulu-
nuyor. Tüm bu tedbirlerin belirlenebilmesi ve takip edilmesi 
için öncelikle işyerlerinde risk değerlendirme çalışmalarının 
zamanında ve eksiksiz yapılması, çalışanların görüşlerinin 
alınması, gerekli uzman personelin istihdam edilmesi, çalı-
şanların işyerindeki tehlikeler konusunda bilgilendirilmesi, 
eğitilmesi ve böylece iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleş-
tirilmesi gerekiyor. O halde işyerinde herhangi bir çalışanın 
Covid-19 virüs salgını kapsamında belirtiler gösteriyor olması 
halinde, işyerinde böylesi bir salgın riskinin bulunduğu ve 
fakat süreçle ilgili gerekli tedbirlerin alındığı bilgisinin veril-

SUV (Sport Utility Vehicle), yani 
Türkçesi spor amaçlı araç anlamı-
na gelir. Adından da anlaşılacağı 
gibi birden fazla ihtiyacı karşılayan 
bir araç sınıfıdır. Hem stationwa-
gon hem de bir minivan araç özel-
liği taşıdığı için bu ismi almıştır. 
90’lı yıllarda ABD’de yaygın ola-
rak kullanılmaya başlayan SUV’lar 
günümüzde tüm dünyanın ilgi-
sini çekmiş ve talep görmektedir. 
Halk arasında yaygın kullanılan 
Jip (Jeep) söylemi tam olarak bu 
araçları karşılamamaktadır. Çün-
kü çekiş bakımından 4x4 olan 
arazi araçları SUV olarak görünse 
de bu araçların asfalt performansı 
düşüktür. Her SUV araç 4x4 (tüm 
tekerlerden çekişli) çeker olmak 
durumunda değildir, 4x2 (2 teker-
den çekişli) de olabilirler. Bu da şe-
hir kullanımında konfor sağlayan, 
yükseklikleriyle belli ölçüde arazi 
şartlarına uyan bu araçları günü-
müzde çok öne çıkarmaktadır. 

1   https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020.

2   Murat Volkan Dülger, “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Sorunu ve Covid-19 Üzerine Değerlendirme -”KVKK Hükümlerinin İş İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi”ne Katkı”.  
    Çevrimiçi: https://www.academia.edu/, Erişim Tarihi: 23.04.2020; Mesut S. Çekin, “Rahmetlinin Hayatını Kurtaramadık Ama En Azından Kişisel Sağlık Verilerini Koruduk!!! Covid-19 Pandemisi Karşısında Kişisel  
    Sağlık Verilerinin İşlenmesine Dair KVKK Hükümlerinin İş İlişkileri Kapsamında Değerlendirilmesi”. Çevrimiçi: https://blog.lexpera.com.tr, Erişim Tarihi: 23.04.2020.

3  Detaylı bilgi için bkz. https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6721/KAMUOYU-DUYURUSU-Covid-19-ile-Mucadele-Surecinde-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Kanunu-Kapsaminda-Bilinmesi-Gerekenler-.

4  İlgili kişinin yetkililere bildirildiği, raporlu/izinli olup gerekli tedavisinin başlatıldığı, bu süreçte bulunduğu yerlerin dezenfekte edilip irtibat halinde bulunduğu kişilerin de gerekli sağlık kontrolüne yönlendirildiği gibi.

YENİ FIRSATLAR BARINDIRIYOR YENİ FIRSATLAR BARINDIRIYOR 

A. AYKUT ERTAN 
PERAKENDE ARAÇLAR SATIŞ BÖLGE MÜDÜRÜ (1. BÖLGE)

SATIŞ DİREKTÖRLÜĞÜ / FORD OTOSAN

SUV DÜNYASISUV DÜNYASI
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YOLLARDA KONFOR VE 
GÜVENLİK SUNUYOR

Ford, ‘Aktif Memnuniyet Sistemi’ ile 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE EN ÜST NOKTAYI HEDEFLEYEN FORD, YOLLARDA KONFOR 
VE GÜVENLİĞİ ARTIRAN ‘AKTİF MEMNUNİYET SİSTEMİ” İLE İHTİYAÇ DUYULAN HER ANDA 

MÜŞTERİLERİNİN YANINDA.  BİZ DE “AKTİF MEMNUNİYET SİSTEMİ İÇERİSİNDE BULUNUN ÜRÜN 
VE HİZMETLER NELERDİR”, SİZLER İÇİN SAYFALARIMIZA TAŞIDIK. BU SİSTEMİN BİR PARÇASI 

OLMAK VE HİZMETLERDEN FAYDALANMAK İSTERSENİZ KELEŞLER’DEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ. 

FORD AKTİF YOL DESTEK ASİSTANI (FAYDA)
Yolda tatsız bir sürprizle karşılaştığınız an, 7 gün 24 saat ula-
şabileceğiniz 444 3673’ü arıyorsunuz, uzman ekibimiz anında 
yola çıkarak desteğe geliyor. Orada çözülebilecek sorunları he-
men çözüyor, aksi halde Ford’unuzun en yakın yetkili servise 
götürülmesini sağlıyor. FAYDA sadece aracınızla ilgilenmekle 
kalmıyor. Sizin de gideceğiniz yere istediğiniz ulaşım aracını 
kullanarak gidebilmenize, dilerseniz en yakın 5 yıldızlı otelde 
konaklayabilmenize ya da ikame aracınızla yolunuza devam et-
menize olanak sağlıyor.

Hasar Destek Hizmeti 
Yoldayken istenmeyen aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Hiç ol-
mamasını diler, kullanılmamasını isteriz ama talihsiz bir kaza 
geçirirseniz, merak etmeyin, hemen 444 Ford’u arayın. Hasar 
Destek Hizmeti programı kapsamındaki en yakın yetkili ser-
visimiz olduğunuz yere gelerek kaza tutanağı tutmanıza des-
tek olsun. Eğer aracınız yola devam edemeyecek durumdaysa 
ücretsiz çekici imkânıyla yetkili servisimize götürülsün. Siz 
de yolunuza ikame araçla devam edin. Çünkü Ford’lu olmak 
bir başka!

İlk Buluşma Programı
Hayallerini kurduğunuz Ford binek, Ranger, Connect ya da 
Courier aracınıza kavuştunuz! Şimdi ücretsiz temel kontrolleri 
yaptırmak ve kullandıkça aklınıza gelen sorulara yanıt bulmak 
için yetkili servislerimize davetlisiniz. Üstelik Ford Güvence ve 
aksesuar alımlarınızda size özel indirim fırsatı ile!

Nasıl kullanabilirim?
“İlk Buluşma Programı” ile aracınızı satın aldıktan sonra 3 ay 
içerisinde, yetkili servislerimizden herhangi birine giderek, 
temel kontrollerden oluşan ön bakıma ücretsiz sahip olabilir, 
ayrıca aracınızla ilgili detaylı sorularınıza cevap bulabilirsiniz. 
Üstelik yetkili servisinizle ilk buluşmanız için gereken rande-
vuyu web sitemiz üzerinden alabilirsiniz.

Ön şartlar nelerdir?
s 10 Şubat 2017 tarihinden sonra 0 (sıfır) kilometre binek, 
Ranger, Connect ya da Courier araç satın almış olmak,
s Aracınızın satış tarihi üzerinden 15 gün geçmiş olması,
s Aracınızın satış tarihi üzerinden 3 ay geçmemiş olması ve 
aracın 3.000 km’den az mesafe yapmış olması,

s Araç sahibinin gerçek kişi olması.

Neler kontrol edilecek?
“İlk Buluşma Programı” kapsamında aracınızla ilgili her türlü 
sorunuza cevap vermekle kalmıyor, aynı zamanda aşağıda de-
taylarını bulabileceğiniz temel kontrolleri ücretsiz olarak sunu-
yoruz.
Araç dışı kontroller:
s Soğutma sıvısı seviye ve antifriz oranı kontrolü
s Motor yağ seviyesi kontrolü
s Fren hidrolik seviye kontrolü
s Hidrolik direksiyon seviyesi kontrolü (Eğer araçta mevcutsa)
s Lastik basınçlarının kontrolü ve gerekirse uygun basınca 
ayarlanması (TPMS resetleme işlemi gerektirir.)
s Lastik tabanı, yanağı ve jant yüzeyinin kontrolü
s Araç altında sıvı ve egzoz gazı kaçağı izleri olup olmadığının 
kontrolü
s Ön salıncak küresel mafsal (rotil) bağ-
lantılarının görsel olarak kontrolü (ve ge-
rekiyorsa tork anahtarı ile torklanması)
Araç içi kontroller:
s Dış lambalar ve bunların kontrol lam-
balarının, gösterge paneli ve araç iç aydın-
latmasının çalışma kontrolü
s Far ayarının kontrolü (Far ayarının 
yapılması gerekirse, ilave ücret çıkabile-
cektir.)

Kampanyadan nasıl faydalanırım?
Tek yapmanız gereken; araç alımınızdan 
15 gün sonra başlayarak, 90 gün ve 3.000 
km’lik kullanımınız içinde yetkili servis-
lerimize gelmek! Ücretsiz kontrolleriniz 
tamamlandıktan sonra, 99 TL ve üzeri ak-
sesuar ve Ford Güvence alışverişlerinizde 
yüzde 15 indirim fırsatından anında fay-
dalanacaksınız.

FORD KASKO
Ford’unuza özel hazırlanmış F Kasko, ori-
jinal yedek parça hizmeti, uzman servis 
ekibi ayrıcalığı ve Ford güvenlik standart-

larına uygun onarım garantisiyle kendinizi hep güvende hisset-
menizi sağlıyor.

FKasko Nedir?
FKasko yalnızca Ford markalı araçlar için özel olarak hazırlan-
mış, Allianz Sigorta ve Axa Sigorta iş birliğiyle oluşturulmuş 
genişletilmiş bir kasko poliçesidir. Ford’unuzun hasar görmesi 
durumunda; Ford bayilerinde Yüksek Ford Güvenlik Standart-
larına uygun orijinal yedek parçaları ve uzman eğitimli perso-
nel ile onarım işlemleri gerçekleştirilir.

Neden FKasko?
s Ford bayilerinde orijinal parça ve eğitimli uzman personelle 
Ford standartlarında onarım
s Muafiyetsiz orijinal cam değişimi
s Belirli bir limite kadar ekspertiz ve hızlı onarım ayrıcalığı
s Yüzde 65’e varan hasarsızlık indirimi

s Deprem, terör gibi beklenmedik olay-
lar için muafiyetsiz sigortalama

FKasko’yu nereden satın alabilirim?
Ford’unuz için FKasko’nuzu Ford bayi-
lerimizin sigorta birimlerinden, Allianz 
ve Axa Sigorta acentelerinden satın alabi-
lirsiniz. Dolayısıyl FKasko yaptırmak is-
terseniz sizi Keleşler Plaza’mıza bekleriz. 

FKasko indirimleri
Fkasko’nuzu yaptırırken belirli meslek 
gruplarına özel indirimlerden faydala-
nabilirsiniz. Ayrıca Koç Ailem kartı sa-
hiplerine yüzde 25 indirim fırsatından 
da yararlanabilirsiniz. 

FKasko ve güvenlik
Kaporta ve boya işlemleri, günümüzde 
yüksek teknoloji ekipman kullanımı ve 
bilgi birikimi içerir. Ford Bayilerinde, 
kaporta onarımları yüksek teknoloji ge-
rektiren ekipmanlar ve invertör punto 
teknolojisi ile fabrika standartlarında 
yapılır.
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“SADECE FORD MODELLERİNE 
ÖZEL YEPYENİ BİR TEKNOLOJİYİ 

KEŞFETMEYE HAZIR OLUN! 
FORD SAHİBİ OLMANIN 

AYRICALIĞINI HER AN, HER YERDE 
YAŞAYABİLMENİZ İÇİN İHTİYACINIZ 

OLAN HER ŞEY ONDA. AKTİF 
MEMNUNİYET SİSTEMİ TÜM FORD 

MODELLERİNDE STANDART. 
ÇÜNKÜ FORD’LA YAŞAMAK 

BİR BAŞKA!”



ÖMÜR BOYU SÜRECEK BİR YOLCULUK MU?  ÖMÜR BOYU SÜRECEK BİR YOLCULUK MU?  
KOLEKSIYONCULUK  
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Ritim
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KULLANDIĞIMIZ HER OBJE, 
HAYRANLIKLA DİNLEDİĞİMİZ BİR PLAK 

YA DA HEYECANLA BİRİKTİRDİĞİNİZ 
ÇİZGİ ROMANLAR… HEPSİ BİR HİKAYE, 

GEÇMİŞLE BUGÜN ARASINDA KURDUĞU 
BİR BAĞ YA DA İÇİNE GİRMEDEN 
TAHMİN BİLE EDEMEYECEĞİMİZ 
İLGİNÇ BİR BİLGİ BARINDIRIYOR 

ARDINDA. İŞTE KOLEKSİYONERLİK BİR 
YANDAN BU BİLGİYE DUYULAN HEVESİ, 

BİR YANDAN DA SAHİP OLMANIN 
HAZZINI YAŞATIYOR. 

Koleksiyoner olmak için yılda milyonlar kazanmanız gerekmiyor. Araştır-
mak, heyecan duymak, çaba sarf etmek yeterli. Zira bugün bir asma kilit 
koleksiyonu bile özünde sayısız öykü, insanlık tarihine dair bir sürü bilgi, ya-
şanmışlık ve yarına dair mesajlar barındırıyor. İşte tam da bu yüzden popüler 
düşüncenin aksine iyi bir koleksiyonerin koleksiyonunda milyon dolarlık 
tablolara değil, tutku ve emekle bir araya getirilmiş parçalara ihtiyaç var. 

Koleksiyonerlik nedir? 
Koleksiyonerlik temel olarak bilgiye erişme, sahip olma hazzı yaşama veya 
yarar sağlama amacıyla bir araya getirilen, özelliklerine göre sınıflandırılan 
nesneleri işaret ediyor. Yani bir kitap, saat ya da kupa koleksiyonuyla bu 
alana adım atabilirsiniz. Koleksiyonerliği ömrünüzün sonuna kadar süre-
cek bir yolculuk olarak tarif etmek mümkün. Bu yolculuğun her evresinde 
yepyeni bir bilgiye ulaşacak, yeni şeylere sahip olacak ve sahip oldukça 
yenilerine duyduğunuz arzu artacak. 

İlk adım
Koleksiyonerliğin insana sağladığı pozitif 
katkıya geçmeden önce bu işe nasıl baş-
lanır bir bakalım. Koleksiyonerlik çoğu 
zaman kişiye statü kazandıran bir uğraş 
gibi görünse de salt bu yüzden bir şeyleri 
biriktirmek geçici bir heves olabilir. Çoğu 
kişi için bu uğraş, hediye edilen bir eşyayla, 
tarihe duyulan merakla ya da iyi bir zaman 
değerlendirme aracı olarak başlar. Eğer siz 
de ilk adımı atmak istiyorsanız öncelikle 
ilgi alanlarınızı belirlemeli, en çok merak 
ettiğiniz objeleri tespit etmeli ve elbette 
araştırmaya ve vakit ayırmaya açık olmalısı-
nız. Koleksiyonun bir zaman dilimine veya 
temaya odaklanması süreci ve elde edilen 
objeleri daha derli toplu bir hale getirir. 
Örneğin önünüze her gelen saati toplamak 
yerine belirli bir dönemde, belirli üretici-
ler tarafından üretilen saatlere yönelmek 
uzmanlığınızı artıracak, koleksiyonunuzu 
daha özel hale getirecektir. 

Tarihçi olmaya hazırlanın 
Unutmayın, koleksiyon mağazadan toplu 
alınan objelerle oluşturulmaz. Alanı belir-
lediyseniz, önce o alana ilişkin detaylı bir 
araştırma yapmalısınız. Sonra antikacıları, 
eski eşya dükkânlarını ve ilgili neresi var-
sa oraları ziyaret edebilirsiniz. Çoğu zaman 
ilgilendiğiniz objenin geçmişiyle ilgili yazılı 
kaynak bulmakta zorlanabilirsiniz ama sizi 
ve koleksiyonunuzu özel kılacak olan şey 
de bu. Ne kadar ender o kadar iyi. Hatta 
koleksiyonerlerin zamanla çok iyi birer ta-
rihçiye dönüşmesi de bu yüzden. Bir diğer 
özellik ise çok iyi bir gezgine dönüşmeleri. 
Düşünün; eskiden kullanılan gazlı lambala-
rın koleksiyonunu yapmaya karar verdiniz. 

Eminönü ve Nişantaşı’ndaki eski eşya 
dükkânlarını dolaşarak bunu başaramaz-
sınız. İlla ki Anadolu’nun ücra köylerine 
kadar gitmeli, yaşanmışlıkları dinlemeli, 
türlü ebat ve işçilikteki nadir parçalara 
ulaşmalısınız. İçine girdikçe görüyoruz ki 
bu çok zorlu ama zaman geçtikçe muaz-
zam keyif aldığınız bir uğraş olacak. 

Alın teri, zaman ve kalıcılık 
Koleksiyonerliğin daha az konuşulan ama 
pek dile getirilmeyen yönlerinden biri de 
kalıcılık. Belki de yıllarınızı vererek top-
ladığınız objeler, aldığınız notlar belirli 
bir alanda bu dünyadaki ayak iziniz ha-
line gelecek. Çünkü eşsiz ve onu siz ya-
rattınız. Veda ettikten sonra bile isminizle 
yaşamaya, başka araştırmacılara ve kolek-
siyonerlere ışık olmaya devam edecek, el-
bette sizin adınızla...

KOLEKSİYONERLİĞE 
DAİR İPUÇLARI 
Koleksiyonerlik çok derin ve 
fazlasıyla detaya sahip olan bir 
konu. İşin içine girince daha 
iyi öğreneceksiniz ama konu 
hakkındaki bazı önemli noktaları 
buraya bırakalım: 

s Koleksiyonunuzdaki parçaların 
mümkün olduğunca nadide olması, 
benzerinin nadir bulunması hem 
maddi hem de manevi yönden 
önemlidir. 

sKoleksiyondaki parçaların 
hikayelerini, varsa önceki 
sahipleriyle ilgili bilgileri, dönemini 
ve onu farklı kılan diğer özellikleri 
mutlaka yazıya dökün ve bir 
envanter oluşturun. 

sArkeolojik, tarihi veya kültürel 
değeri yüksek parçaları toplarken 
kanuni gereklilikleri göz ardı 
etmemelisiniz. Eğer koleksiyonunuz 
bu tarz parçaları içerecekse 
mutlaka gerekli koleksiyonerlik 
belgesini almalısınız. 

sUlaştığınız ürünün orijinal 
olduğundan emin olmalı, 
imitasyonlara karşı gerekli analiz 
sürecini yürütmelisiniz. 

sYüksek tarihi önem ve maddi 
değer taşıyan parçaları uzmanlara 
inceletmeli ve teyit ettirmelisiniz. 

sYeterli bütçeniz varsa ve 
örneğin sanat eseri koleksiyonu 
yapacaksanız mutlaka bu alanda 
uzman kişilerle vakit geçirmeli, 
gerekirse yetkin kişilerden eğitim 
almalısınız.
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SEYAHAT EDEMEDİĞİMİZ 
KORONA GÜNLERİNDE 
KÜLTÜR- SANAT ÖZLEMİMİZİ 
GİDERMEK İÇİN SANAL 
MÜZELER OLDUKÇA 
İŞLEVSEL. ÖZELLİKLE 
SANATSEVERLER VE HİÇ 
MÜZEYE GİTMEYENLER 
İÇİN İNANILMAZ BİR 
FIRSAT VE DENEYİM. 
ELBETTE CANLI GÖRMEK 
GİBİ OLMAYACAKTIR AMA 
EKSİKLİĞİNDEN DAHA İYİDİR. 
BU SÜREÇTE İSTEDİĞİNİZ 
ÜLKENİN MÜZESİNDE 
ÖZGÜRCE DOLAŞMANIN 
KEYFİNİ ÇIKARIN. 

Keleşlerlife
Teknoloji

MÜZELER
İSTEDİĞİNİZ AN İSTEDİĞİNİZ YERDE,

SİZİNLE

Louvre Müzesi
Dünyanın en ünlü tablosu 
Mona Lisa’nın yanı sıra Rö-
nesans, Antik Roma, Antik 
Yunan, Mısır ve Yakın Doğu 
tarihine ait zengin koleksi-
yon Louvre Müzesini eşsiz 
kılıyor. Bu nedenle dünya-
nın en çok ziyaret edilen 
müzeleri arasından yer alan 
Louvre Müzesi’nde artık 
uzun kuyruklar yok. Koro-
novirüs sebebiyle müze sa-
natsal bir sessizlik içerisinde 
olsa da online olarak sesini 
duyurabiliyor. Müzeyi me-
rak edenler, 360 derecelik 
sanal turla gezintiye çıkabi-
liyor. 

Hermitage (Ermitaj) 
Müzesi
Ermitaj Müzesi, Rusya’nın 

Sankt-Peterburg şehrinde yer alan bir sanat ve kültür müze-
sidir. Dünyanın en büyük ve eski müzelerinden olan Ermitaj 
Müzesi 3 milyon civarında eser barındırıyor. Bu müzeye hay-
ran olmak için tek yapmanız gereken şey müzeyi 3D olarak 
sanal turla gezmek.

Rahmi Koç Müzesi
Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Rahmi Koç Müzesi, sanayi, 
ulaşım, iletişim ve endüstri alanlarının tarih boyunca gelişim-
lerine tanık olabileceğiniz bir müze. Her geçen yıl koleksiyonu 
büyüyen müzeyi gezerken hayrete düşecek, kıymetli koleksi-
yonlar sizi geçmişe götürecek, düşündürecek. 

Vatikan Müzesi
Sanal turlar yoluyla koleksiyonlarına dijital erişim sağlayan 
Vatikan Müzeleri’nde Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Raf-
faello Sanzio gibi dahilerin sanat eserleri sergileniyor.  Dün-
yanın en küçük ülkesi olmasına rağmen sanatsal anlamdan 
kendinden büyük bir mirasa sahip olan müzeyi gönlünüzce 

inceleyebilir, sanatçıların dünyasından kaybolabilirsiniz. 

Oyuncak Müzesi 
Oyuncak Müzesi yetişkinleri çocukluğuna, çocukla-
rı ise bambaşka mutluluklara, diyarlara götüren bir 
müze. Sanal olarak gezebileceğiniz bu müzede Orta 
Çağ dönemindeki oyuncaklardan tutun da En-
düstri Devrimi zamanına kadar birçok dönemin 
oyuncaklarını görebilirsiniz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını etkilerini 
göstermeye devam ediyor. Bu etkiler ölümlere neden olsa da 
sağlığımızı tehdit etmeye devam etse de yeni dünya düzenini 
de beraberinde getirdi. Doğaya saygı duymanın, küçük de olsa 
her güzelliğin kıymetini bilmeyi öğretti bizlere; nefes almanın 
bile. Elbette kültür sanat çalışmaları, etkinlikler, müze ziyaret-
leri de nasibini aldı salgından. Dünyada birçok müze kapandı 
maalesef. Yeni düzene alışmaya başlamışken fark ettik ki kültür 
ve sanat inanılmaz bir motivasyon kaynağı. Hatırlasanıza evlere 
kapandığımız o karamsar günlerde balkonunda şarkı söyleyen, 
dans eden komşularımız ne kadar da iyi gelmişti bizlere.
Özellikle dijitalleşmesinin önem kazandığı bir dönemde bu 
salgına karşı dijitalleşerek karşı durabiliyoruz. Müzelerimizin 
birçoğunu da artık sanal olarak ziyaret edilebiliyor, sergileri 
gezebiliyoruz. Böylelikle dünyanın bir ucundaki ya da yakın 
olsa bile hiç gitmediğimiz müzeleri görme şansı yakaladık. 
Düşünsenize Güney Kore’nin en popüler müzelerinden Ulusal 
Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi, Londra ve hatta dünyanın 
en çok gezilen müzelerinden biri olan British Museum, New 
York’un en ikonik yapılarından olan Guggenheim Müzesi, eski 
bir tren garı olan Orsay Müzesi, 1937 yılında Washington’da 
açılan Amerika’nın ünlü müzelerinden Ulusal Sanat Galerisi, 
Almanya’nın en büyük müzelerinden biri olan Pergamon Mü-
zesi, Hollanda’nın en önemli müzelerinden biri olan Rijksmu-
seum ve Dali müzesi o kadar uzak değil artık.  
Ülkemizde de Arkas Sanat Merkezi, İstanbul Modern, Pera 
Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müze-
si, Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi birçok müzeyi gezmek 
mümkün. Ne kadar değerli bir kaynak aslında dilediğimiz 

müzeye evimizden ula-
şabilmek. Zamanın ne 
getireceği belli olmaz, bu 
nedenle bu fırsatları iyi 
değerlendirmeliyiz. Ziya-
ret edilebilecek diğer bir-
kaç müzeyi de sıraladık. 

Tarih, kültür, sanat 
kokan keyifli yolcu-
luklar dileriz. 

“SANAL MÜZELERİ 
GEZEBİLMEK İÇİN BİRÇOK 

UYGULAMA OLDUĞU 
GİBİ MÜZELERİN KENDİ 

SAYFALARINDA DA SANAL 
ETKİNLİKLERE, SERGİLERE 

ULAŞMAK MÜMKÜN. BU 
NOKTADA KÜLTÜR VE 

TURİZM BAKANLIĞI’NIN 
“SANALMUZE.GOV.TR” 

ADRESİNİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ. 
AYRICA GOOGLE ARTS & 

CULTURE, DÜNYANIN DÖRT 
BİR YANINDAKİ EN ÜNLÜ 

MÜZELERİN SANAL TURLARINI 
VE SERGİLERİNİ SİZE 

ULAŞTIRIYOR. 
BU ŞEKİLDE DÜNYA 

ÇAPINDA 500’DEN FAZLA 
MÜZE VE GALERİYE 

ULAŞMAK MÜMKÜN” 
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TOPLUMSAL OLAYLARIN KİŞİLERİN HAYAT KALİTESİNİ VE DOLAYISIYLA 
PSİKOLOJİLERİNİ ETKİLEDİĞİNİ SÖYLEYEN UZMAN PSİKOLOG CEMRE ECE 
GÖKPINAR ÇAĞLI, PANDEMİDE YAŞANAN BELİRSİZLİĞİN KAYGIYI, ÖFKEYİ 

VE STRESİ TETİKLEDİĞİNİ VURGULUYOR.  BU NOKTADA NELER YAPILMASI 
GEREKTİĞİNİ AKTARAN ÇAĞLI, KONUYLA İLGİLİ SORULARIMIZI YANITLADI. 

Keleşlerlife
Sağlık

TOPLUMSAL OLAYLARIN 

BİREY PSİKOLOJİSİNE 
ETKİSİ NEDİR?

kaygı bozuklukları, uyku-iştah bozuk-
lukları ya da eş aile ilişkilerinde sorun-
lar gözlemlenebilir.

Birey, psikolojini korumak için 
neler yapmalıdır?
Kişilerin öncelikli olarak yaşanan top-
lumsal olaylarda yalnız olmadığı, bu 
sorunun bir tek onun başına gelmediği 
gerçeğini kendisine hatırlatması faydalı 
olacaktır. Herkesin stres ile başa çıkma 
becerisi ve stratejisi elbette ki farklılık 
gösterecektir. Kimine sorun gibi görün-
meyen bir durum bir diğeri için başa 
çıkılması zor bir durum haline gelebi-
lir. Bu gibi durumlarda kişinin fiziksel 
sağlığına verdiği önem kadar psikolo-
jik sağlığı ve sağlamlılığına da önem 
vermesi oldukça büyük önem taşıyor. 
Örneğin beden sağlığımız için aldığı-
mız önlemler gibi psikolojik bağışıklı-
ğımızı güçlendirme için de kendimize 
iyi gelecek şeyler konusunda önlem 
almaya özen göstermeliyiz. Uyku-bes-
lenme alışkanlıklarını mümkün oldu-
ğunca sağlamaya çalışmak, kendimize 
iyi gelecek aktivitelere zaman ayıra-
bilmek, fiziksel egzersiz ve hareketi 

hayatımıza dahil edebilmek, sosyal etkileşimlerden uzak kal-
mamak, bizi kaygıya sokan düşünceler geldiğinde ise dikkat 
odağı değiştirmek, dur-düşün-yap tekniği ile dürtüsel hareket 
etmeyi ve öfke patlamalarını engelleyen bazı teknikler fayda-
lı oluyor. Eğer bir yakınımızın böyle bir durumu yaşadığını 
düşünüyorsak, öncelikle karşımızdaki kişinin sorunla mü-
cadelesini eleştirmeden, durumu küçümsemeden anlamaya 
çalışmak, onu dinlemek ve ihtiyaç duyduğunda yanında ol-
duğumuzu hissettirmek bile karşımızdaki kişiyi rahatlatabilir. 
Eğer süreç bu gibi müdahaleler ile rahatlamıyor ve artık gün-
lük – mesleki ve sosyal işlevselliğimize zarar vermeye başlıyor 
ise de bir uzman desteğine başvurmayı öneriyoruz.

Toplumsal olaylarda 
psikolojimizi korumak 
mümkün mü?
Toplumsal olayların tüm toplumu oluş-
turan bireyleri etkilediği kaçınılmaz bir 
gerçektir. Bireyler yaşadıkları toplum 
içerisinde var olan sorunlara dolaylı ya 
da direkt bir şekilde maruz kalıyor. Ge-
rek maddi gerek manevi gerek de sağlık 
gibi majör sorunlar kişilerin fiziksel ve 
psikolojik sağlığını etkiliyor. Örneğin 
günümüzde dünyaca maruz kaldığımız 
pandemi sürecinde insanların sadece 
fiziksel sağlıkları değil, aynı zamanda 
psikolojik sağlıkları da tehlikede. Ya-
şanan küresel krizler gibi toplumsal 
olaylar kişilerin hayat kalitesini ve do-
layısıyla psikolojilerini etkiliyor. Zaman 
zaman kişilerin kendisini güvende his-
setmemesine, geleceğe dair endişeler 
duymasına, karar vermekte zorlanması-
na, kâr zarar analizleri yaparken doğru 
değerlendirmelerde bulunmasına engel 
oluyor.

Ne gibi psikolojik rahatsızlıklar 
ortaya çıkar?
Özellikle belirsizlik ve tehdit duygusu kişilerde otomatik ola-
rak kaygı yani anksiyeteyi, öfkeyi, stresi tetiklemesi kaçınıl-
mazdır. Kimi zaman bu duygular kişiler için hem koruyucu 
hem de motivasyonu artırıcı ve harekete geçirici olabilirler. 
Örneğin gelecek kaygısı işlevsel düzeyde olan bir kişinin ya-
tırımlarını daha risksiz ve hesaplayarak yapması gibi. Ancak 
kimi zaman kaygı, korku, stres gibi duygular kontrol altında 
tutulamadıkları ve işlevselliği bozacak düzeye çıktıkları za-
man psikolojik rahatsızlık boyutuna ulaşabiliyor. Tedbir değil 
panik haline dönüşebiliyor ve bu dönüşümle birlikte sağlık-
lı karar verebilmek zorlaşıyor. Bu süreç sonunda da kişi de 
depresyon, öfke ve dürtü kontrolünde güçlükler, panik atak, 

“ÖNCELİKLİ OLARAK YAŞANAN 
TOPLUMSAL OLAYLARDA YALNIZ 

OLMADIĞIMIZI VE BU SORUNUN BİR TEK 
BİZİM BAŞIMIZA GELMEDİĞİ GERÇEĞİNİ 

KENDİMİZE HATIRLATMALIYIZ. 
STRESLE BAŞA ÇIKMA BECERİMİZ 

VE STRATEJİMİZ ELBETTE Kİ FARKLI. 
BU GİBİ DURUMLARDA FİZİKSEL 

SAĞLIĞIMIZA VERDİĞİMİZ ÖNEM KADAR 
PSİKOLOJİK SAĞLIĞIMIZA DA ÖNEM 

VERMELİYİZ” 

UZMAN PSİKOLOG
CEMRE ECE GÖKPINAR ÇAĞLI
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FORD KUGA,
Euro NCAP’in ‘Sürüş Destek Sistemleri’ testinden
OTOMOBİL GÜVENLİK VE PERFORMANS 

DEĞERLENDİRME PROGRAMI 
EURO NCAP, YENİ FORD KUGA’NIN 

SEGMENTİNDEKİ ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ 
TÜM MODELLERDEN DAHA İYİ 

BİR SÜRÜŞ DENEYİMİ SUNARAK, 
RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTIĞINI 
DUYURDU. KURULUŞ, YENİ FORD 

KUGA’NIN SUNDUĞU DUR&KALK VE 
TRAFİK LEVHASI TANIMA SİSTEMİNE 

SAHİP ADAPTİF HIZ KONTROL VE 
ŞERİT HİZALAMA ASİSTANI’NIN 

DAHİL OLDUĞU FORD CO-PİLOT 360˚ 
TEKNOLOJİLERİNE ÖVGÜDE BULUNDU.

FORD OTOSAN, FORD MOTOR COMPANY’NİN GELENEKSEL İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ÖDÜLLERİ ORGANİZASYONU “PRESIDENT 
HEALTH AND SAFETY AWARD (PHSA)” TARAFINDAN BU YIL AVRUPA BÖLGESİNDE 9 AYRI DALDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Yeni Ford Kuga, sezgisel ve stressiz bir 
sürüş deneyimi sunmak için tasarlanan 
Ford Co-Pilot360 sürücü destek tekno-
lojileri ile Euro NCAP’in ilk ‘Sürüş Des-
tek Sistemleri’ testinde liderliğe oturdu.
Yeni Kuga, Ford Co-Pilot360 sürücü 
destek teknolojilerinin sunduğu özellik-
ler sayesinde bağımsız testlerin ardından 
genel sıralamada segmentinde dikkat 
çeken araçların önünde yer aldı. Kuga, 
‘sürücü etkileşimi’ kategorisinde Tesla 
Model 3’ten iki kat fazla puan aldı ve 
iki hafta süren testler sonucunda hem 
Volvo V60’ı hem de Volkswagen Passat’ı 
geride bıraktı.

Güvenliği ve kolaylığı en üst düzeye 
taşıyan gelişmiş teknolojiler
Yeni Ford Kuga; Dur & Kalk ve Trafik 
Levhası Tanıma Sistemine sahip Adap-
tif Hız Kontrol ve Şerit Hizalama Asis-
tanı gibi gelişmiş teknolojilerle yolu ve 

trafiği izlemek için bir radar ve kamera 
kombinasyonu kullanırken, trafik ve yol 
akışının yanı sıra hız sınırlamalarına da 
otomatik olarak uyum sağlayabiliyor. 
Dur & Kalk sistemine sahip sekiz vi-
tesli otomatik şanzıman ve Adaptif Hız 
Kontrol Sistemi, toplam frenleme kuv-
vetinin yüzde 50’sini kullanarak yoğun 
trafikte aracın tamamen durmasını sağ-
lıyor. Durma süresi 3 saniyeden az ise 
süre dolduğunda otomatik olarak yola 
devam etmesini sağlıyor. Ayrıca, 3 sani-
yeden uzun bekleme sürelerinde sürücü 
direksiyon üzerindeki bir düğmeye veya 
yavaşça gaz pedalına basarak sistemi 
durdurup yoluna devam edebiliyor.
Euro NCAP Teknik Direktörü Richard 
Schram, “Ford Kuga, yüksek hacimli bir 
aile SUV’sinin ne kadar başarılı sonuçlar 
ve iyi bir derecelendirme elde edilebile-

ceğini gösterdi. Kuga, İlk Sürüş Destek 
Sistemleri Testimizde tüm kategorilerde 
yüksek performans ve sağlam bir güven-
lik sunduğunu kanıtladı. Sürücü etkile-
şimi konusunda araç teknolojilerinin ne 
derece önemli bir denge sağladığını da 
gözler önüne serdi” diye konuştu.

Birbirine entegre ve başarılı 
güvenlik sistemleri 
Kuga’nın Şerit Hizalama Asistanı sürüş 
sırasında yol işaretlerini takip ederken, 
Adaptif Hız Kontrol Sistemi her etkin-
leştirildiğinde aracın şeritte kalmasına 
yardımcı olmak için direksiyon sistemi-
ne ufak boyutlarda tork uyguluyor. Sü-
rücüleri 200 km’ye varan hızlara kadar 
destekleyen bu teknoloji, sürücünün 
direksiyona temas etmediğini algıladı-
ğında görsel ve sesli uyarılar veriyor. 

Yeni Ford Kuga, tüm bu 
özelliklere ek olarak, olası 
bir kaza anında çarpışma-
nın etkilerini hafifleten 
ve engelleyen Kör Nokta 
Uyarı Sistemi, Yaya Algı-
lama Özellikli Çarpışma 
Önleme Yardımcısı gibi 
gelişmiş uygulamalarla da 
maksimum güvenlik sevi-
yesi sunuyor.

Tüm operasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) önceliğiyle 
hareket eden Ford Otosan, global Ford dünyasında da başarı-
lı çalışmalarıyla takdir görmeye devam ediyor. Pandemi süre-
cinin en başından itibaren çalışanların sağlığını önceliklendi-
rerek planlamalarını titizlikle yürüten şirketin Sağlık Birimleri 
de bu olağanüstü dönemde 10 bini aşkın çalışanın tamamını 
kapsayan planlamalar ve müdahaleler ile kritik rol oynadı. 
Programlı ve planlı olarak yapılan bu çalışmalar global çapta 
öne çıkarak ödülle taçlandırıldı.

Cem Temel’e 
“Yılın İş Sağlığı ve 
Güvenliği Lideri” ödülü
“Yılın İş Sağlığı ve Gü-
venliği Lideri” ödülü 
Ford Otosan Genel 
Müdür Yardımcısı Cem 
Temel’in olurken, “Yılın 
İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Profesyoneli” ödülü 
ise Ford Otosan Sağlık 
Hijyen ve Ergonomi 
Yöneticisi Dr. Gürsel 
Gökmen’in oldu. Üre-

tim tesislerinde çalışanların şahsi insiyatifleriyle gerçekleşen 
“Hayat Kurtarma” başarıları ise iki ayrı ödülle Ercan Taşkın ve 
Tekin Bingöl’e verildi.
Ford Otosan ayrıca, FST 10 Testi için güvenli ve ergonomik 
laboratuvar geliştirilmesi projesi ile “Üretim Dışı Alanda Gü-
venlik İnovasyon Ödülü”nün sahibi olurken, Türkiye genelinde 
güvenlik kültürü seminerlerinin verildiği ‘Yaşam için güven-
lik kültürü projesi’ ile “Üretimde Güvenlik Tanıma ve Katılım 
Ödülü”ne layık görüldü.
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LİDER ÇIKTI 

9 ÖDÜL BİRDEN
İş Sağlığı ve Güvenliğinde FORD OTOSAN’A

YENİKÖY FABRİKASI, 
“EN İYİ FABRİKA” 
UNVANINI KORUDU
Ford Otosan Yeniköy Fabrikası ise 
“Üretimde ve Ergonomide İnovasyon 
Ödülü” ve “Endüstriyel Hijyende 
Mükemmellik Ödülü”ne de layık 
görüldü. Buna ek olarak, “Araç 
Operasyonları – En Düşük Kayıp Zaman” 
başarısı ile de “En iyi fabrika” ödülünün 
sahibi oldu. Yeniköy Fabrikası, bu 
önemli ödülü 2017 – 2019 yılları arasında 
en düşük kayıp zaman vakası (LTC) 
oranı (0.073) ile almaya hak kazandı.

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

PUMA Style 
n 17” aluminyum jantlar n Ön sis farları n LED gündüz yanan farlar n ABS, EBD, ESP, EBA, HLA n Elektrikili ısıtmalı katlanabilir yan ayna
n Otomatik yanan ön farlar n Manuel klima n Cruise Control n SYNC 8’’ renkli dokunmatik ekran n 6 hava yastığı (Ön-arka-yan) n Şerit Takip Sistemi
n İkincil çarpışma freni n Çarpışma önleme yardımcısı

ST-Line (Style donanımına ilave olarak) 
n 18” aluminyum jantlar n B&Q Premium ses sistemi n Sürücü dikkat takip sistemi n ST-line Body Kit ve iç tasarım n Spor süspansiyon n Alaşım pedal
n 12,3’’ dijtal yol bilgisayarı n Otomatik yanan uzun farlar n Ambiyans led ışıklandırma n Anahtarsız çalıştırma n Karartılmış arka camlar
n Kablosuz şarj ünitesi n Direksiyondan kumandalı otomatik vites n LED ön farlar 

PUMAPUMA

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

DONANIMLAR

Puma Style 1.0i Düz Vites 95 170 11.9 4.5
Puma Style / ST LİNE 1.0i Otomatik Vites 125 200 10.2 4.9

TREND X 
n 16” aluminyum alaşım jantlar n Ön sis farları n Gündüz yanan LED farlar n Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar n Elektrikli ön ve arka camlar n 4 Yönlü 
manuel sürücü koltuğu n Sürücü bel desteği n Deri kaplı, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon n Deri Kaplı Vites topuzu n Sürücü koltuğu bel destek ayarı 
n Arka park sensörü n Otomatik yanan farlar n Karartılmış arka cam n Ford SYNC1 Bluetooth & Sesli Kontrol Sistemi n Direksiyondan kumandalı radyo CD, 
MP3 çalar n 6 Hava Yastığı (Sürücü ve ön yolcu; ön, yan ve yan perde hava yastıkları) n ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) n İkincil çarpışma freni 
n Elektronik Denge Programı (ESP) n Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) n Yokuş Kalkış Desteği (HLA) n Kişiselleştirilebilir Sürüş Modları n Ayarlanabilir 
sınırlandırıcılı hız kontrol sistemi n  Ön, Arka Disk Frenler n  Mini boy yedek lastik

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

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

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

FOCUSFOCUS

DONANIMLAR

Titanium & ST-Line n Özel renk (Metropol beyaz & mercan kırmızı)

Style (Konfor Paketi)  n Dijital iklim kontrollü otomatik klima n Yağmur sensörü n Arka park sensörü n Otomatik kararan iç dikiz aynası 

ST-Line (Teknoloji Paketi)  n Geliştirilmiş adaptif hız kontrol sistemi n Dur&kalk (Stop&Go) özellikli takip mesafesi uyarı sistemi 
n Acil durum manevra destek sistemi n Kör nokta uyarı sistemi n Çapraz trafik uyarı sistemi n Geri görüş kamerası n Ön park sensörü n Gelişmiş otomatik park sistemi

ST-Line (Konfor Paketi)  n Isıtmalı ön koltuklar n Isıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön cam n Akıllı bagaj kapağı n Anahtarsız giriş sistemi

ST-Line n Açılabilir cam tavan

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

n Metalik Boya

OPSİYONLAR
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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

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

DONANIMLAR

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

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

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

OPSİYONLAR (Titanium için)

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

DONANIMLAR

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

n Isıtmalı Direksiyon n Isıtmalı Ön Cam n Isıtmalı Ön Koltuklar

OPSİYONLAR

SUNROOF

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

ECOSPORTECOSPORT

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

ECOSPORT ST-LINE 1.5 100 PS Dizel  100 215 14 4,1 
ECOSPORT ST-LINE 1.0 125 PS Benzin Otm. 125 170 11,6 5,8
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TOURNEO 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 ‹mmobilizer 
n Hidrolik direksiyon-Elektromekanik (EPAS), n Baş üstü saklama alanı n Elektrikli-ısıtmalı yan aynalar n Gecikmeli sönen farlar n Gündüz yanan farlar 
n Yol bilgisayarı nUSB&Bluetooth sistemli radyo n Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon

DONANIMLAR

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

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

DONANIMLAR

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

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

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

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

X PAKET (TİTANİUM’a ilave olarak) n SYNC3 6” dokunmatik ekran n Navigasyon n 17” alaşım jantlar n Şerit Takip Sistemi 
n Şeritte Kalma Yardımcısı n Kör Nokta Uyarı Sistemi n Otomatik uzun far n Sürücü Dikkat Takip Sistemi n Panoramik cam tavan

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

DONANIMLAR

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

DONANIMLAR

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

Trend Van 1498          75 PS 190 NM 4.1 lt 660
Delüx Van 1498         100 PS  215 NM 4.0 lt 660

TÜM MODELLER  Metalik rerk 

TİTANİUM PLUS Navigasyon ve geri görüş kamerası

PANELVAN  Manuel Klima

OPSİYONLAR

OPSİYONLAR - Manuel Klima

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

Delüx Kombi 1499 100 PS 250 NM 4.9 lt 749 KG
Titanium Kombi  1499 120 PS  270 NM 4.9 lt 724 KG
Connect 1.5 TDCİ A/T  1499 120 PS  300 NM 5.1 lt 726 KG

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

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

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

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

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

Bas›m hatalar›ndan ve Ford Şirketi taraf›ndan modellerde yap›lacak değişikliklerden firmam›z sorumlu değildir. Güncel bilgi al›n›z.46

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

Trend / Van 320S 1995 105 360 1244
Trend / Van 340S – 340L 1995 130 385 1369
Kombi 5+1 Trend 1995 130 385 1185
Kombi 5+1 Deluxe 1995 170 405 1194 
Tren / Van 340S Otm. Vites 1995 170 405 1317 
Kombi 320S- 320L Otm. Vites 1995 170 405 1133/1041
Titanium 8+1 Otm. Vites 1995 170 405 840

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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Keleşlerlife
Modeller

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.48

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

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

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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