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Sorumluluklar arasında denge kurmak huzuru sağlıyor

Pandemi ile birlikte hayat durdu. Binlerce insan hayatını kaybetti, ülkeler, şehirlerarası sınırlar kapandı. 
Herkes kendi yaşam alanına çekildi. Her taraftan özgürlüğümüz sınırlandı. Bir taraftan eski normal 
hayatımızı, alışkanlıklarımızı özlerken; diğer taraftan yeni normale alışmaya çalışıyoruz.

2020 yılından itibaren iş yaşamında ilginç deneyimler yaşıyoruz. Eskiden imkânsız olarak gördüğümüz 
uzaktan yani evden çalışma düzeni benimsendi hatta gelecekteki iş modelleri arasında yerini aldı. Bu sürece 
bağlı teknolojik değişimler ve gelişmeler sonucu iş ve özel yaşam alanları birbirini ihlal eder oldu. Bir 
tarafta çalışan, yönetici diğer tarafta anne, baba, ev hanımı, değişen çalışma saatleri…
Bu dengeyi sağlayabilmek, fiziksel ve duygusal olarak hepimizi yordu. Hayattaki bu rollerimizi birbiriyle 
çatışma olmadan dengeli bir şekilde sürdürebilirsek kendimizi daha iyi ve mutlu hissedeceğiz. 

Tüketici alışkanlıkları, satın alma deneyimi yepyeni bir boyut kazandı. Sosyal değişimler, iş gücünü ve 
iş şeklini dönüştürdü. Bu duruma bir şekilde adapte olduk. Tüm olumsuzluklara rağmen teknolojik 
yatırımlar özellikle de otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümü hız kesmeden devam ediyor. Ford 
Otosan, yeni nesil Transit Custom serisini tam elektrikli modeller de dâhil olmak üzere Türkiye’de 
üretecek. Elektrikli Transit ile ilgili detaylar kapak konumuzda yer alıyor. 

Gelecekteki belirsizlik sürse de yaz mevsiminin gelmesi, kısıtlamaların kaldırılmaya başlanması, aşılama 
sürecinin hız kazanması ile birlikte yavaş yavaş tatil programları yapmaya başladık bile.
Biz de gezi sayfalarımızda doğanın şaheserleri kanyonlara yer verdik.

Elimizdeki doğal yaşam kaynaklarımızı bilinçsizce tükettik, bu yıl daha da ön plana çıkan kuraklık 
geleceğin en önemli gündem maddesi olacak. Suyun hikâyesi renkli sayfalarımızda. Hem yeni sayılarımıza 
hem de geçmiş sayımıza life.kelesler.com adresinden ulaşabilirsiniz. Keyifli okumalar.

Sağlıklı, bol kazançlı günler dileğiyle…

Banu Keleş
Genel Yayın Yönetmeni

içindekiler
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İŞLETMELERİN İTİCİ GÜÇ OLACAK 

Ford Motor Company Başkanı ve CEO’su Jim Farley, geçtiğimiz 
Kasım ayında gerçekleştirilen Ford E-Transit’in global lansma-
nında Transit’in tam elektrikli ilk versiyonunun Ford Otosan 
Gölcük Fabrikası’nda üretileceğini açıklamıştı. Biz de hem kü-
resel ticari araç pazarı hem de Türk otomotiv sektörünün yarı-
nı için son derece önemli bir misyon üstlenen Ford E-Transit’e 
ve mevcut hibrit modellere daha yakından bakmak istedik. 
2022 baharıyla birlikte yollarda görmeye başlayacağımız Ford 
E-Transit, şimdiden ciddi bir etki yarattı. 

İdeal menzil ile gereksiz maliyetlerin 
önüne geçiliyor 
E-Transit, 67 kWh kullanılabilir batarya kapasitesiyle, kombine 
WLTP döngüsünde 350 kilometreye varan tahmini menzil sunu-
yor. Bu menzil, günlük ihtiyacı karşılamaya yeterken araç yükü 
ve hava koşullarındaki değişikliklere yanıt vermeye yetecek ilave 
kapasite de bulunuyor. E-Transit bu sayede şehir içi kullanımda, 
sabit sürüş rotalarında ve sıfır emisyonlu coğrafi koruma bölge-
lerinde ideal bir çözüm oluyor ve filo sahiplerinin fazla batarya 
kapasitesi için gereksiz maliyetlere katlanmasını önlüyor. 
E-Transit’in sürüş modları da elektrikli güç aktarma organına 
göre özelleştiriliyor. E-Transit yüksüz olarak dinamik bir hızda 
veya yüksek otoyol hızlarında ilerlerken özel bir Eco Mod ile 
enerji kullanımında Ford verilerine göre yüzde 8-10 iyileştirme 
sağlanması hedefleniyor. Eco Mod, en yüksek hızı sınırlama-
nın yanı sıra hızlanmayı düzenliyor ve mevcut sürüş menzilini 
maksimuma çıkarmak için klima kullanımını optimize ediyor. 
E-Transit’in desteklediği Planlı Ön Isıtma özelliği, araç hala şarj 
olurken kabinin istenen derecede ısıtılması için klima sisteminin 
programlanabilmesini ve böylece mevcut sürüş menzilinin mak-
simuma çıkarılabilmesini sağlıyor. 

Servis maliyeti yüzde 40 azalıyor
E-Transit, şirketlere operasyonlarını daha sürdürülebilir bir şe-
kilde yürütmeleri için yardımcı olmanın yanı sıra iş açısından 
önemli avantajlar da sunuyor. Daha düşük bakım harcamala-
rıyla servis maliyetini içten yanmalı motorlu modellere kıyasla 
yaklaşık yüzde 40 azaltabiliyor. Avrupalı müşteriler, batarya ve 
yüksek voltajlı elektrikli parçalar için sekiz yıllık, 160.000 kilo-
metrelik garanti paketinin yanı sıra kilometre sınırı olmayan bir 
yıllık servis imkânıyla sınıfının en iyisi bir hizmetten de yararla-
nabilecek.

Özelleştirilebilen şarj çözümleri 
Ford evde, işyerinde veya yolda olsunlar filo ve sürücü ihtiyaç-
larına yanıt verecek çeşitli şarj çözümleri de sunacak. E-Transit, 
hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğine sahip olacak. Aracın 11.3 
kW entegre şarj ünitesi, bataryayı 8,2 saate kadar yüzde 100 şarj 
edebiliyor. Yüksek güçlü DC hızlı şarj kullanarak 115 kW’a ka-
dar şarj edebilen E Transit, bataryanın kapasitesini yaklaşık 34 
dakikada yüzde 15’ten yüzde 80’e çıkarabiliyor. 

Daha güçlü ve hareket halinde bağlantılı 
E-Transit ile birlikte isteğe bağlı olarak sunulan Pro Power On-
board, Avrupalı müşterilerin araçlarını mobil bir enerji kaynağı-
na dönüştürebilmesini sağlıyor. Elektrikli aletlere ve ekipmana 

bulundukları yerde 2.3 kW’a kadar enerji sağlayan bu donanım, 
Avrupa hafif ticari araçlar sektöründe bir ilk niteliğinde. Standart 
olarak sunulan FordPass Connect modem de Ford Telematik 
filo çözümü aracılığıyla sağlanan çeşitli elektrikli araç hizmetleri 
kapsamında ticari araç müşterilerinin filo verimliliğini yönetme-
sine ve optimize etmesine yardımcı olmak için kesintisiz bağlantı 
imkanı veriyor. 
E-Transit’in ticari araçlara getirdiği SYNC 4 iletişim ve eğlence 
teknolojisi, kolay kullanımlı standart 12 inç dokunmatik ekran 
ve ayrıca gelişmiş ses tanıma ve bulut destekli navigasyon gibi 
özellikler içeriyor. E-Transit’in yazılımı ve SYNC teknolojisi, 
SYNC kablosuz yükseltme işlevi sayesinde en yeni özellikler ve 
kalite iyileştirmeleriyle güncellenebilecek.
Navigasyonun yolda aktif olması, filo operatörlerinin Trafik Lev-
hası Tanıma Sistemi ve Akıllı Hız Asistanı gibi gelişmiş sürücü 
destek teknolojilerinden yararlanmasını sağlayacak. Bu iki tek-
noloji birlikte azami hız limitlerini algılıyor ve filo yöneticilerinin 
en yüksek hızları sınırlamasına yardımcı oluyor. 

Kapak Konusu
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DÜNYANIN TİCARİ ARAÇ LİDERİ FORD, E-TRANSIT ARACIYLA TİCARETTE YENİ VE DAHA VERİMLİ BİR 
ÇAĞA ÖNCÜLÜK EDİYOR. BU GÜÇLÜ VE AKILLI ARAÇ, TAM ELEKTRİKLİ AKTARMA ORGANLARI, YAZILIM 

ÇÖZÜMLERİ, HİZMETLERİ VE İSTEĞE BAĞLI PRO POWER ONBOARD SEÇENEĞİYLE MÜŞTERİLERİN 
ÜRETKENLİĞİNE BÜYÜK BİR KATKI SAĞLAYACAK. TÜRK OTOMOTİV SANAYİNİN GELECEĞİNDE DE ÖNEMLİ 

ROL OYNAYACAK OLAN E-TRANSIT, FORD OTOSAN GÖLCÜK FABRİKASI’NDA ÜRETİLECEK. 

HEM AC HEM DE DC HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİNE SAHİP 
MODEL, YAKLAŞIK 8,2 SAATTE YÜZDE 100 ŞARJ 
OLABİLİYOR, 115 KW DC HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ İLE DE 
34 DAKİKA İÇİNDE YÜZDE 15’TEN YÜZDE 80’E KADAR 
ŞARJ GERÇEKLEŞTİREBİLİYOR. 
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Avrupa’da elektrikli ticari araç teknolojisiyle ilgili bir pilot pro-
jeyi 2018 yılından bu yana sürdüren Ford, Transit Custom Şarj 
Edilebilir Hibrit (PHEV) araçların Londra, Köln, Valencia ve 
Ankara’da sürücüler tarafından nasıl kullanıldığını araştırmak 
için sırasıyla İngiltere, Almanya, İspanya ve Türkiye’deki yetki-
lilerle birlikte çalışıyor. Şirket, sürücülerin araç kullanım ve şarj 
alışkanlıkları da dâhil olmak üzere çeşitli konularda edindiği 
bilgileri E-Transit’in ve hizmetlerinin geliştirilmesine uyguluyor.

E-Transit Kocaeli’nde hayat bulacak 
Yeni E-Transit’in satışları ve servisi, Ford’un Avrupa’daki 1.000 
Transit satış ve servis merkezini de içeren 1.800’ü aşkın Ticari 
Araç bayisinden oluşan küresel ağı ile desteklenecek. E-Transit, 
ayrıca dizel Transit’lere uyumlu raf, donanım ve aksesuar sağ-
layan dünya çapındaki yüzlerce yetkili araç modifikasyon ve 
dönüştürme servisiyle iş birliğinden de yararlanacak. Ticari araç 
segmentine yeni giriş yapanların çoğu prototipler üretip test pro-
tokolleri geliştirirken ve zorlu kullanım koşullarını ele alırken 
Ford’un ticari araç ekosistemi, elektrikli araç takip yazılımları 
ve filoların günlük operasyonlarını kesintisiz entegre etmelerini 
sağlayan bağlantılı çözümlerle genişlemeye devam ediyor. Avru-
pa ve Kuzey Amerika’nın lider ticari araç markası Ford, 1905’ten 
bu yana ticari araç ve 55 yıldır Transit ailesini üretiyor. Avrupalı 
müşterilere sunulacak E-Transit’ler, Ford Otosan tarafından Ko-

caeli fabrikasında ödüllü Transit Custom Şarj Edilebilir Hibrit 
araçla aynı özel üretim hattında yan yana üretilecek.

E-Transit ayrıca filo müşterilerinin sürücüden kaynaklanabile-
cek sigorta hasar taleplerini azaltmalarına yardımcı olmak için 
tasarlanan çeşitli teknolojiler içeriyor: Çarpışma Önleme Asista-
nı, Şerit Değiştirme Uyarılı ve Şerit Takip Asistanlı Kör Nokta 
Bilgi Sistemi ve Geri Fren Asistanı. Bu teknolojiler, Akıllı Adaptif 
Hız Kontrolü ile birlikte filo güvenlik standartlarını korumaya ve 
kaza riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor. 

En güçlü tam elektrikli ticari araç
Yük bölmesinin hacminden ödün vermeyecek şekilde tasarlanan 
E-Transit’in bataryası gövdenin altında konumlandırıldığı için 

15,1 metreküpe kadar, başka bir deyişle arkadan çekişli dizel 
Transit ile aynı yükleme hacmi sunulabiliyor. Ford mühendis-
leri, yük bölmesinin hacmini optimize etmek için E-Transit’in 
güç aktarma sistemi ile arka süspansiyon sistemini yeniden ta-
sarladı. Böylece, direksiyon hassasiyetini ve kontrollü kullanımı 
iyileştiren, ayrıca hem yüklü hem yüksüz durumda daha iyi tu-
tuş sağlayan ağır hizmete uygun yarı çeki kollu bir süspansiyon 
sistemi yaratıldı.
Avrupalı müşterilere sunulacak E-Transit’in van versiyonu için 
1.616 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi ve kamyonet mo-
delleri için 1.967 kilogram hedefleniyor. Aracın maksimum 198 
kW (269 PS) güç ve 430 Nm tork güç sunan elektrikli motoru ile 
E-Transit, Avrupa’da satışa sunulan en güçlü tam elektrikli ticari 
araç unvanını kazanıyor. Arkadan çekişli düzenek de araç ağır 
yüklüyken üstün tutuş sağlıyor. Ford, Avrupa için ticari araç, çift 
kabin van ve şasi kabinli gövde stilleri, çeşitli uzunluk ve tavan 
yüksekliği seçenekleri, ayrıca 4,25 tona kadar brüt araç ağırlı-
ğı alternatifleri ile değişik müşteri ihtiyaçlarına yanıt verecek 25 
farklı E-Transit konfigürasyonu sunacak. 

Daha çevreci sürüş 
Teslimat araçlarına yönelik talep yükselmeye devam ederken 
Londra’dan Los Angeles’a kadar dünyanın pek çok şehri emis-
yonsuz bölgeler yaratmayı, sera gazı seviyelerini düşürmeyi ve 
gürültü kirliliğini azaltmayı taahhüt ediyor. Avrupalı müşterilere 
2022’nin ilk aylarında sunulması planlanan E-Transit, Ford’un 
2022 sonuna kadar sürecek 11,5 milyar doları aşan küresel 
elektrifikasyon yatırımının bir parçasını oluşturuyor. Öte yan-
dan, yeni tam elektrikli Mustang Mach-E, gelecek yılın başların-
dan itibaren Avrupa’daki bayilerde, tam elektrikli F-150 ise 2022 
ortalarında Kuzey Amerika’daki bayilerde satışa sunulacak. 

FORD E-TRANSIT, 67 KWH PİL KAPASİTESİNİN YANI SIRA WLTP İLE 350 KM’YE VARAN MENZİLE SAHİP BULUNUYOR, 
BU SAYEDE ORTALAMA FİLO KULLANICILARININ GÜNLÜK OLARAK SÜRDÜKLERİNDEN 3 KAT DAHA FAZLA MESAFE 

KAYDEDEBİLİYOR. E-TRANSIT, DAHA DÜŞÜK BAKIM GİDERLERİ SAYESİNDE DE SERVİS MALİYETLERİNDE DİZEL 
MODELLERE GÖRE YAKLAŞIK YÜZDE 40 DAHA FAZLA TASARRUF SAĞLIYOR. 
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TİCARİDE ELEKTRİKLİ YOLCULUK 

CUSTOM PHEV İLE BAŞLADI 
Ford’un ticari araç segmentindeki elektrik devriminin baş-
langıcı sayılan Ford Transit Custom Plug-In Hybrid (PHEV) 
2019 Kasım ayında, düzenlenen törenle banttan inmiş ve pa-
zara sunulmuştu. Oldukça titiz bir Ar-Ge ve planlama süreci-
nin sonunda ticaret hayatında yerini alan Ford Transit Custom 
Plug-In Hybrid, birçok açıdan önümüzdeki yıl tanışacağımız 
E-Transit’in altyapısını oluşturdu. Ford’un EcoBoost motoru-
nun gücünü ve 13.6 kWh’lik lityum iyon bataryanın verim-
liliğini buluşturan Custom Plug-In Hybrid, iki yıllık sürede 
dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

56 km sıfır emisyonlu, toplam 500 km’nin 
üzerinde menzil 
Segmentinde bir ilki gerçekleştirerek, 56 km’ye varan sıfır emis-
yonlu sürüş sunan model, 1.0 litre EcoBoost benzinli motoru 

menzil uzatıcı olarak kullanıyor ve toplam menzilini 500 km’nin 
üzerine çıkarıyor. Custom Plug-In Hybrid’in ön tekerleklerini 
13,6 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya tarafından beslenen 
92,9 kW gücünde bir elektromotor harekete geçiriyor. Şarj edi-
lebilen 13,6 kWh kapasiteli batarya ile sıfır emisyonlu sürüşe 
imkân tanıyan gelişmiş şarj edilebilir hibrit mimari ise emisyon-
ların azaltılmasına yardımcı oluyor. Sistem 3.1 lt/100 km yakıt 
tüketimi ve 70 gr/km CO2 emisyon salım değeriyle dikkat çe-
kiyor. Elektrikli araç kullanıcıları için önemli kriterlerden olan 
şarj süresi açısından da avantajlı konumda olan Custom Plug-In 
Hybrid 240 Volt 10 amper ile elektrik şebekesinden 4,3 saatte, 
tip 2 AC araç şarjı kullanılarak ise 2,7 saatte şarj edilebiliyor. 
Ayrıca araç yavaşlarken veya fren anında oluşan kinetik enerji 
de elektrik enerjisine dönüştürülerek ilave enerji kaynağı olarak 
kullanılıyor.

En yeni hibrit üyeleri
Ford, müşterilerini geleceğe yön verecek, yenilikçi teknolojiler 
ile buluşturmaya devam ediyor. Ford ticari araç ailesinin sevilen 
üyeleri Transit, Tourneo Custom ve Transit Custom, segmen-
tinin ilk ve tek hibrit modelleri ile yüzde 23’e varan oranlarda 
yakıt tasarrufu avantajı vadediyor. Ford’un Türkiye’de üretilen 
lider ticari modelleri; Transit Van Hibrit ve Transit Custom Van 
Hibrit yeni 2.0lt EcoBlue Hibrit 170 PS dizel motor ile sunu-
lurken, Tourneo Custom Hibrit ise daha yüksek performans ve 
daha yüksek çekiş gücüne sahip EcoBlue Hibrit 185 PS versiyo-
nu ile müşterilerini bekliyor.
Ford’un ticari araç modellerinde sunduğu yenilikçi Hibrit tekno-
lojisinde, güçlü, verimli ve gelişmiş 2.0L EcoBlue dizel motora 
destek olan, ikincil bir güç kaynağı, 48 voltluk lityum iyon bir 
batarya bulunuyor. Bu batarya tek başına aracınızı harekete ge-
çirmiyor, dizel motoru destekleyerek, yakıt tüketiminin düşme-
sine de yardımcı oluyor. Ayrıca düşük hızlarda sağlamış olduğu 
gelişmiş tork tepkisi ile daha keyifli ve verimli bir sürüş deneyimi 
sunuyor.
Kullanıcısına verimli ve zahmetsiz sürüş deneyimi sunan, son 
teknoloji ürünü, gelişmiş EcoBlue Hibrit motorlar, şarj etmeye 
gerek kalmadan, iki yöntemle kendiliğinden şarj oluyor. Reje-
neratif Fren özelliği elektrikli aracın bataryasının, frenleme anın-
da oluşan ve boşa giden enerjiyi kullanarak şarj edilmesini sağ-
larken, motora entegre edilen jeneratör sayesinde de mekanik 
enerji elektriğe çevrilerek batarya şarj ediliyor. Segmentinde ilk 
ve tek olarak sunulan EcoBlue Hibrit motor, özellikle şehir tra-
fiğindeki dur-kalk durumlarında ilave yakıt verimliliği sağlıyor. 
Trafik ışıklarında veya sıkışık trafikte durduğunuzda, bu tekno-
loji motoru otomatik olarak kapatabiliyor. Hareket etmeye hazır 
olduğunuzda ise sistem aracı yeniden çalıştırıyor. Yoğun şehir içi 
trafikte %10’a varan yakıt tasarrufu sağlayan Otomatik Start-Stop 
özelliği ise kullanıcıların yüksek verimlilik beklentilerini tama-
mıyla karşılıyor.

Ford mühendisleri tarafından, ticari hayatın zorlu, pratiklik ge-
rektiren şartlarına göre tasarlanan, segmentinde ilk kez sunulan 
hibrit teknolojisi ile Yeni Transit, 170PS 2.0lt EcoBlue Hibrit 
dizel motoru sayesinde şehir içi kullanımda yüzde 21’e varan 
yakıt tasarrufu vadediyor. Şehir içi kullanımda 6.8 lt/100 km, 
şehir dışı 6.5 lt/100km yakıt tüketimi* verilerine sahip bulunu-
yor. Trend donanım ile sunulan Yeni Transit Van Hibrit araçlara 
özel, daha verimli ve konforlu bir sürüş deneyimi için, elektrik 
destekli direksiyon, 8” dokunmatik ekran, hız kontrol sistemi ve 
geri görüş kamerası standart olarak sunuluyor. 
Ödüllü Transit Custom Van Hibrit, en üst düzey konfor ve tek-
nolojik özellikleriyle müşterileri bekliyor



HAYDAR YENİGÜN: 
“ELEKTRİFİKASYON 
TİCARİ ARAÇLARDA 
BÜYÜK FARK YARATACAK”
Ticari araçlar için elektrikli ve hibrit teknolojisine geçi-
şin özellikle önemli olduğunun altını çizen Ford Otosan Ge-
nel Müdürü Haydar Yenigün Ford’un bu alandaki adımları ve 
E-Transit için şunları kaydetti:
“Otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümü büyük bir hızla devam 
ediyor. Elektrikli modellere geçiş, ticari araçlar için çok daha büyük 
öneme sahip. Elektrikli ticari araçlarla işletmelerin yakıt maliyet-
leri, bakım masrafları önemli ölçüde düşecek, verimlilik artacak. 
Ford Otosan olarak yatırımlarımızı ve Ar-Ge çalışmalarımızı uzun 
zamandır elektrikli ve hibrit araçlara odaklanarak sürdürüyoruz. 
Bu çalışmalarımızın sonucu olarak 2020’nin başında elektrikli araç 
üretimine katkı sunmasını amaçladığımız yeni sac şekillendirme 
tesisimizi devreye aldık. Sonrasında Türkiye’de ürettiğimiz seg-
mentinin ilki, elektrikli hibrit Ford Transit Custom Plug-In Hybrid, 
2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödülüne layık görüle-
rek, mükemmelliğini dünyaya ispatladı. Geçtiğimiz aylarda da yine 
bir ilke imza atarak, Türkiye’de üretilen ve sunulan ilk ticari hibrit 
modellerimizi müşterilerimizle buluşturmaya başladık. Şimdi de 
gerekli tüm altyapı ve koşulları sağlayarak, Ford’un tam elektrikli 
ilk Transit modelinin Avrupa’ya yönelik seri üretimini gerçekleşti-
recek olmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz. İlk tam elektrik-
li Ford E-Transit’i 2022 bahar aylarında Avrupa ile paralel olarak 
Türkiye’de de müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz.”

“Ticari araç liderliğimizi, yerli üretim 
‘elektrikli modellerle’ daha da ileriye taşıyacağız”
Ford’un global elektrifikasyon stratejisi kapsamında, Ford 
Otosan’ın ticari araç üretimiyle önemli bir merkez olduğunun al-
tını çizen Yenigün, “2030 yılına geldiğimizde dünyadaki elektrikli 
araç satışlarının %30’u aşması bekleniyor. Türkiye’nin lider ticari 
araç üreticisi olarak, tüm üretim planlarımızı buna göre yapıyoruz. 
Geldiğimiz noktada elektrikli ve hibrit modellerimizle, dünyada 
bu alanda rekabet edebilecek az sayıdaki üreticilerden biri konu-
mundayız. Türkiye’nin ticari araç üretimindeki öncü rolü, elektrikli 
araçlara geçişle birlikte çok daha artacak. Türkiye otomotiv sana-
yisi için kilometre taşı niteliğinde olan bu gelişme, ülkemizin ticari 
araç üretiminde üstlendiği sorumluluğu ciddi ölçüde artıracak. 
Ürettiğimiz elektrikli araçları yurtdışı pazarlara ihraç edeceğimiz 
ve ülkemizin dış ticaret açığını kapatmaya yönelik katkı sağlayaca-
ğımız için gurur duyuyoruz ” dedi. 

Keleşlerlife
Kapak Konusu
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Her zaman sağlamlığı, fonksiyonelliği ve güvenilirliği ile tanı-
nan 2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödüllü Transit 
Custom Van Hibrit, sunulan 170PS 2.0lt EcoBlue dizel motor 
hibrit versiyonları ile şehir içi kullanımda yüzde 17’e varan yakıt 
tasarrufu vadediyor. Şehir içi kullanımda 6.2 lt/100 km, şehir 
dışı 6.1 lt/100km yakıt tüketimi* verilerine sahip bulunuyor. 
Transit Van Hibrit araçlarında olduğu gibi hibrit versiyonla bir-
likte standart olarak gelen elektrik destekli direksiyon, hız kont-
rol sistemi, geri dönüş kamerası ve 8” dokunmatik ekranlı Ford 
SYNC 3 teknolojisi ile yolculuk sırasında Türkçe sesli komutlarla 
bağlantıda kalmanızı, bu sayede yolculuk sırasında ticari haya-
tın gerekliliklerinden de kopmamanızı sağlıyor. Ayrıca, Transit 
Custom’ın sınıfındaki diğer araçlara kıyasla en geniş yan yükle-
me kapı açıklığı ile elverişli ve yenilikçi yük alanı uzunluğu saye-
sinde, ön yolcu koltuklarının kullanılması engellenmeden 3-4 m 
uzunluğundaki yükler de taşınabiliyor. 

Tourneo Custom Hibrit: 
2.0lt EcoBlue Hibrit 185PS motor seçeneğiyle 
şehir içinde 5.9 lt/100 km yakıt tüketimi
Mükemmel malzeme kalitesi, titiz işçiliği ve dokuz kişilik yolcu 
taşıma kapasitesiyle 2.0 lt EcoBlue motorlu Ford Tourneo Cus-
tom Hibrit ise emisyon değerlerini düşürürken yakıt verimliliği-
ni ve performansı maksimize ediyor. Tourneo Custom, dokuz 
yolcu ve yük taşırken daha yüksek performans ve daha yüksek 
çekiş gücü için 170PS versiyonun yanı sıra şimdi 415 Nm torka 
sahip yeni bir 185 PS hibrit versiyon ile de sunuluyor. 185PS 2.0 
lt EcoBlue motorlu Hibrit Tourneo Custom, şehir içi kullanımda 
yüzde 23’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Şehir içi kullanımda 
5.9 lt/100 km, şehir dışı 5.4 lt/100km yakıt tüketimi* verile-
rine sahip bulunuyor. Euro NCAP tarafından 5 yıldız ile ödül-
lendirilen Ford Tourneo Custom Hibrit, 30’un üzerinde koltuk 
konfigürasyonu ve ileri güvenlik paketiyle yolculukları keyfe 
dönüştürüyor.



14

EN İYİYE ULAŞMAK  

MÜMKÜN

Keleşlerlife
Söyleşi

Sizi otomotiv sektörüyle ve Ford Oto-
san ile buluşturan süreci anlatır mısınız? 
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakülte-
si mezunuyum. Mezuniyetin ardından 
kısa süreli iş deneyimlerim oldu ama 
asıl hedefim güçlü, kariyerimi geliş-
tirebileceğim bir şirkette yola devam 
etmekti. Bu anlamda kendimi şanslı 
hissediyorum çünkü 1988 yılında Koç 
Topluluğu’nun otomotiv pazarlama şir-
ketlerinden biri olan Nas Oto’da görev 
yapmaya başladım. Ford otomobille-
rinin satışının yanı sıra direkt olarak 
Avrupa’dan da binek araç ithalatı ger-
çekleştiriliyordu. Aynı zamanda diğer 
Ford bayiliklerinin yapılanma süreç-
lerini de üstlendiği için direkt saha 
danışmanı olarak çalışmaya başladım. 
Bölge müdürlerine destek veriyordum. 
Otomotiv, öteden beri ilgi duyduğum 
alanlardan biriydi. Özellikle bölge zi-
yaretleri yapmaya başladıktan ve satış 
tarafına geçtikten sonra işimi daha çok 
sevdim. Aynı hedefler doğrultusunda 
çok farklı insanlarla çalışmak kariyeri-
min başlarında büyük bir motivasyon 
kaynağı oldu.

90’lı yıllar otomotiv sektöründeki di-
namizmin arttığı bir dönem. Böyle bir 
ortamda kariyeriniz nasıl şekillendi? 
1990’lı yılların başında şirketimizin ye-

niden yapılanma süreci doğrultusunda 
sonradan Ford Otosan’a dönüşecek olan 
Otosan Pazarlama unvanıyla yola devam 
ettik. Ben bu süreçte farklı satış kademe-
lerinde görev aldım. Ford Otosan 1997 
yılında kurulduktan bir yıl sonra satış 
müdürü olarak çalışmalarımı sürdür-
düm. 2015 yılında ise Satış Sonrası Saha 
Operasyonları Müdürlüğü’ne atandım. 
O tarihten bugüne hem şirketimizin ge-
lişimine şahit olmaktan hem de sürece 
katkı sağlamaktan dolayı büyük mem-
nuniyet duyuyorum.   

Ford Otosan’ın sürekli geliştirmeler 
yaptığı bir alan ama son yıllarda satış 
sonrası saha operasyonlarının son de-
rece titizlikle ele alındığını görüyoruz. 

Buradan hareketle Satış Sonrası Saha 
Operasyonlarının niçin bu kadar önem 
ifade ettiğini ve kapsama alanında sür-
dürdüğü faaliyetleri anlatır mısınız? 
Satış sonrasına baktığımızda sürecin bu 
halkasının tamamıyla bir hizmet işi oldu-
ğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğrudan 
müşteriye temas eden, doğrudan müşte-
rinin istek, talep ve beklentilerini şirketin 
ya da markanın amaçlarıyla karşılamaya 
ve ötesine geçmeye çalışan bir hizmet 
türü. Burada belirleyici olan nokta şu; 
servis hizmetinin kalitesi ve sergilenen 
yaklaşım, tüketicinin ileride de o marka-
da kalıp kalmayacağına direkt etki eder. 
Yani müşteri alışkanlıklarını belirlemede 
ve sadakatin sağlanmasında kritik düzey-
de öneme sahiptir. 
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SATIŞ SONRASI SAHA OPERASYONLARI MÜDÜRÜ MEHMET METİN YILMAZ, KARİYERİNİN 
BÜYÜK KISMI FORD OTOSAN ÇATISI ALTINDA ŞEKİLLENEN SON DERECE TECRÜBELİ 

BİR YÖNETİCİ. GERİDE KALAN YILLAR BOYUNCA FORD OTOSAN MÜŞTERİLERİNİN 
SATIŞ SONRASI SÜREÇLERDE EN İYİ DENEYİMİ YAŞAMALARI İÇİN BAYİLERLE EŞGÜDÜM 
İÇERİSİNDE GÖREV YAPAN YILMAZ, SATIŞ SONRASI SAHA OPERASYONLARININ DİNAMİK 
VE HER AN YENİLİĞE AÇIK BİR ALAN OLDUĞUNU DİLE GETİRİYOR VE EKLİYOR, “MÜŞTERİ 
BEKLENTİLERİ ZAMANA BAĞLI OLARAK SÜREKLİ DEĞİŞİR. BU NEDENLE HİÇBİR ZAMAN 

‘İSTEDİĞİMİZ NOKTAYA GELDİK’ DİYEMEYİZ. HER DAİM O DİNAMİZMİ, SÜREÇLERİNİZE 
YANSITMALI VE DEĞİŞİMİ YÖNETMEYİ SÜREKLİ KILMALISINIZ.”

ARAYIŞIN SÜREKLİ KILINMASIYLA 
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Maddi ve manevi unsurlar 
aynı ölçüde önem taşıyor 
Ford Otosan olarak temel perspektifle-
rimizden biri, müşteri tarafında sıkıntı 
oluşturabilecek durumları çözebilmek 
ve genel itibarıyla satıştan, servise her 
noktada takılmaların yaşanmadığı, akış-
kan bir yapı kurgulamaktır. Bu, koşul-
suz memnuniyetin temel basamakların-
dan biridir ve sadece maddi unsurlarla 
yapmak da mümkün değildir. Manevi 
unsurlar aynı ölçüde önemlidir. Bunla-
rın neler olduğuna baktığımızda; tüketi-
ci ile temasta olan tüm birimlerin müşte-
riye aynı bilinçle yaklaşması, müşterinin 
işimizin merkezindeki kişi olduğunun 
bilinmesi ve müşteri talep ve beklenti-
lerinin ‘Ford Otosan’ın belirlediği prose-
dürler çerçevesinde içselleştirilip uygu-
lanmasıdır. Tabii şunu da ifade etmek 
lazım ki, beklentiler zamana bağlı ola-
rak sürekli değişir, sabit kalmaz. Bu ne-
denle hiçbir zaman ‘istediğimiz noktaya 
geldik’ diyemeyiz. Her daim o dinamiz-
mi süreçlerinize yansıtmalı ve değişimi 
yönetmeyi sürekli kılmalısınız. Satış 

Sonrası Saha Operasyonları Birimi, bu 
değişim yönetimi kısmını, tüm paydaş-
larımıza aktardığımız ve onlarla birlikte 
deneyimlediğimiz bir alan.

İşin ‘saha’ kısmını biraz daha detaylan-
dırırsak, burada yürütülen faaliyetleri 
de aktarır mısınız? 
Satış Sonrası Saha Operasyonlarının çok 
yönlü bir işleyişi var. Mevcut sistemde 
sahadan yani bayilerimizden ve müşte-
rilerimizden gelen bildirimler ışığında 
tüm noktaları sürekli takip ediyoruz. 
Sorun yaşanan noktaları tespit edip, 
bunlara yönelik iyileştirme prosedür-
lerini belirliyor ve tüm bayilerimizle 
paylaşarak uygulamaya alınmasını sağlı-
yoruz. Yani devamlı bir iletişim, analiz, 
çözümleme ve uygulama döngüsüyle 

hareket ediyoruz. Tabii bu döngü içe-
risinde hem Ford Otosan’ın ilgili diğer 
tüm birimleri hem de dijital yetkinlikle-
rimiz aktif olarak yer alıyor. 
Biraz daha detaya inersek; bayiliklerin 
düzenlenmesi, servis bölümlerinin yö-
netilmesi, servis bölümündeki insan 
kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, 
eğitimlerinin yeni teknolojilere uygun 
hale getirilmesi, yedek parça operasyon-
larının takibi gibi bileşenlerden bahsede-
biliriz. Satış Sonrası Saha Operasyonları 
asli olarak bir yönetim ve organizasyon 
işidir. Bunu da bölge müdürlerimiz-
le birlikte gerçekleştiriyoruz. Bayilerin 
araç giriş hedefleri, araç giriş sayıları, 
buradaki mükemmeliyet skorları, müş-
teri skorları, özellikle müşterinin bakış 
açısıyla ilgili skorlar, yedek parça alımı 

ve bu parçaların araçlarla uyumu 
gibi başlıklarda memnuniyeti en 
yüksek düzeye taşıma ve bunu 
koruma hedefindeyiz. 

“Müşterilerimizle asıl teması 
bayilerimiz gerçekleştiriyor”
Bayilerimiz müşterilerimizle temas nok-
tamız. Bayilerimizdeki her şey ve herkes 
Ford Otosan’ı temsil ediyor. Dolayısıyla 
bu temas noktasının A’dan Z’ye süreç-
lerimize entegre olması işimizin doğası 
gereği hayati önem taşıyor. Ford Otosan 
olarak geçmişten bugüne uzanan bayi 
ağımıza baktığımızda görüyoruz ki, her 
bir bayimiz saygınlıkları, güvenilirlik-
leri ve tecrübeleriyle bölgelerinde ön 
plana çıkıyor. Bunu desteklemek adına 
bayi çalışanlarının da Ford Otosan’ın 
temel felsefesini benimsemelerine özen 
gösteriyoruz.

Bahsettiğiniz yönetim ve organizasyon 
faaliyeti yeterince hassasiyet gerektirir-
ken üzerine bir de pandemi sürecinin 
yansımaları eklendi. Satış Sonrası Saha 
Operasyonları ekosisteminde pandemi 
ne tür değişimlere yol açtı? 
Otomotiv sektörü hem çok büyük hem 
de çok iç içe bir yapıyı barındırıyor. Anlık 
olarak hizmetin aksaması ya da hizmetin 
istenilen şekilde yerine getirilememesi en 
son karşılaşmak istediğimiz şeydir. Tabii 
pandemi gibi tüm dünyayı etkileyen bir 
duruma kimsenin tam olarak hazırlıklı 
olduğunu söylemek mümkün değil. Do-
layısıyla geçtiğimiz yıl Mart ayından iti-
baren hiç beklenmeyen gelişmelerle karşı 
karşıya kaldık. Ancak buradaki en büyük 
avantajımız Ford Otosan’ın kurumsal 
gücü ve sıra dışı durumlara karşı geliş-
tirdiği mekanizmalardı. Toplum sağlığını 
tehdit eden salgınla birlikte tüm odağı-
mıza çalışanlarımızın ve müşterilerimizin 
sağlığını yerleştirdik. Sağlık Bakanlığı 
ile eş güdüm halinde başta bayilerimiz 
olmak üzere her noktada tedbirlerimizi 
en üst seviyeye çıkardık. Müşterilerimi-
zin ihtiyaçlarına çözüm sağlamak içinse 

çeşitli hizmetleri devreye aldık. Dijital 
dünyanın sunduğu imkânlara ek olarak 
“Kapıdan al, kapıda teslim et” hizmeti-
mizi daha aktif ve hızlı hale getirdik. Bu 
sayede müşterilerimiz servise gitmeden 
randevu yöntemiyle servis hizmeti alabi-
liyor, gerektiğinde ikame araç hizmetin-
den faydalanabiliyor.

Kariyerinizin dönüm noktalarından bi-
raz bahseder misiniz? 
1994 krizinin ülkemiz açısından çok 
ağır sonuçları olmuştu. Kariyerimin baş-
larına denk geliyordu, gelişim ve tecrü-
be açısından benim için çok önemliydi. 
Dolayısıyla o süreci asla unutamıyorum. 
Şirket olarak filo işlerine ağırlık vermiş, 
çeşitli iş birlikleri yapmıştık. Bu dönem, 
Trakya Bölge Müdürü olmamda benim 
için bir dönüm noktasıydı. Nitekim 
akabinde sahadan, satış müdürlüğüne 
geçmiştim. Arka arkaya 12 kez satış bi-
rincisi olmuştuk. Markayı ve o heyeca-
nı içselleştirdiğimiz için hedef koymak 
ve o hedefi aşmak bize keyif veriyordu. 
İnanılmaz motive çalışıyorduk. O dö-
nemdeki satış başarımızın asıl nedeni de 

buydu; kendimize inanmak. Bu 
yıllarımı coşkuyla anıyorum. 

Bir yönetici olarak ön planda 
tuttuğunuz kişisel hassasiyetleriniz ne-
lerdir? 
Her şeyden önce insanlarla olan ilişki-
de güven oluşturmak gerekir. Bizim 
işte güven olmazsa olmazdır. Sözü baş-
ka, eylemi başka kişi olmak her zaman 
kaybettirir. Yapılan yanlışı gizlemek, 
konuşmamak çözüm yolunu kapatır. 
Oysa kabul etmek, çözüm için hızlı bir 
başlangıçtır. Çalışma arkadaşlarıma, 
‘merak ettiğiniz her şeyi sorun, sıkıntıla-
rınızı paylaşın’ derim. Mottomuz şudur;  
“söylenme, söyle”. Bizde her zaman söy-
lenenin değil söyleyenin söz hakkı olur.  
Oscar Wilde’ın şöyle biz sözü var; “Dos-
tun acısını paylaşabilirsin. Bu çok kolay. 
Ama bir başarıyı takdir etmek sağlam 
bir karakter gerektirir...” Paylaşmayı bil-
mek, benlik kavramını kolektif işlerde 
kenarda tutmak gerekiyor. Başarı için 
biz diyebilmek çok önemlidir.

İş dışında nasıl bir yaşamınız var? 
Evliyim, 22 yaşında bir oğlum ve 27 
yaşında bir kızım var. Eskiden futbolla 
ilgiliydim ama yaş ilerledikçe geri plan-
da kaldı. Ekonomi ve siyaset kitapları 
okumayı çok seviyorum. Bunun dışında 
sohbet insanıyımdır; dinlemek, anlatmak 
benim için çok önemli. İnsanların kendi-
sini anlatmasına fırsat vermemiz gereki-
yor. İnsan kazanmak böyle bir şey...
İyi insanlarla çalışmak, iyi insanlarla bir 
arada olmak ve iyi insanlar yetiştirmek 
üzerine hayatımı kurguladım. Bulundu-
ğum her yere katkı sağlamak istiyorum. 
Bu katkı onları gülümsetmek bile olabi-
lir. Biz genelde “neşeden haber verme-
ye” özen gösteriyoruz. Hayata abartılı 
değil, yalın bakıyorum. 
İşe başlarken Yapı Kredi Bankası’nın 
kurucusu Kazım Taşkent’in bir sözünü 
hiç unutmuyorum ve sıklıkla dile getiri-
yorum; “İnsanoğlu geçtiği yerlerde izler 
bulmalı ve geçerken iz bırakmalıdır.”

Söyleşi
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Keleşler Ford, 
doğrularla bir gelenek 

oluşturmayı başardı 
Tüketiciyle doğru iletişim kurmak, onları 

anlamak ve kendinizi anlatmak çok önemlidir. 
Fırsatları değerlendirirken müşteriye katma 

değer sunmak gerçek bir uzmanlık gerektirir. 
Ford Otosan’da görev yaptığım süre boyunca 

birçok değerli isimle tanıştım. Ancak Rahmetli 
Ahmet Keleş, kişiliğiyle, işe bakışı ve çalışma 

heyecanıyla unutulmaz bir insandı; bahsettiğim 
özelliklerin tamamını barındırıyordu. Görevlerim 

dolayısıyla kendisiyle uzun yıllar çalışma 
fırsatım oldu. Keleşler Ford’un geçmişten 

bugüne taşıdığı başarıya şahitlik ettim. Ahmet 
Keleş ve Mehmet Keleş’i kaybımızdan sonra zor 

günler yaşandı ancak bir bütünlük içerisinde 
o gelenek devam etti. Keleşler Ford’un bugün 

de son derece saygın bir şekilde, sektörel 
gerekliliklerin ötesinde bir gayretle markamızı 

temsil ettiğini görmek, sürece büyük ölçüde 
hâkim bir kişi olarak beni mutlu ediyor. Ayrıca 

farklılık yaratma ve müşteriye temas etme 
yaklaşımının etkili bir unsuru olan Keleşlerlife 

Dergisi’ni de takdirle takip ediyorum. 
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“BAYİLERİMİZ MÜŞTERİLERİMİZLE 
TEMAS NOKTAMIZ. BAYİLERİMİZDEKİ 
HER ŞEY VE HERKES FORD OTOSAN’I 

TEMSİL EDİYOR. DOLAYISIYLA 
BU TEMAS NOKTASININ A’DAN 
Z’YE SÜREÇLERİMİZE ENTEGRE 

OLMASI İŞİMİZİN DOĞASI GEREĞİ 
HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR. FORD 
OTOSAN OLARAK GEÇMİŞTEN 

BUGÜNE UZANAN BAYİ AĞIMIZA 
BAKTIĞIMIZDA GÖRÜYORUZ Kİ, 

HER BİR BAYİMİZ SAYGINLIKLARI, 
GÜVENİLİRLİKLERİ VE 

TECRÜBELERİYLE BÖLGELERİNDE 
ÖN PLANA ÇIKIYOR.”
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Gezi Valla Kanyonu Kastamonu 

Cehennem Deresİ Kanyonu Artvİn  
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Çok bilinen birkaç tanesini değil de, daha 
çok kişinin ilgisini hak edenleri dâhil ettik 
listemize. Bunun için Kastamonu Pınarbaşı 

İlçesi’ndeki Muratpaşa Köyü yakınlarında 
başlayan Valla Kanyonunu ilk sıraya yerleştirdik. 

Üstelik ulaşması pek zahmetli değil. Kısa bir 
patika yürüyüşünden sonra Valla Kanyonu 

sizi karşılıyor. 1200 metreye kadar yükselen 
kayalıkların arasında Devrekanı Çayı ve 

Kanlıçay’ın birleştiği yerde Valla Kanyonu 
başlıyor. Kuzeyde Cide’ye doğru yaklaşık 10 
kilometre uzanan kanyonun yüksek kayalık 

uçurumlarında, kartal, şahin, akbaba gibi birçok 
yırtıcı kuş yaşam sürüyor. Dünyanın en derin 

ikinci kanyonu olarak bilinen Valla Kanyonunun 
başlangıç ve bitiş kısımlarına ziyaretçiler 

erişebiliyor. Diğer kısımlar içinse profesyonel 
rehberlerden destek almak gerekiyor. 

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yer alan Cehen-
nem Deresi Kanyonu, doğal yapısıyla hay-
ranlık uyandırıyor. Ardanuç ilçe merkezine 7 
kilometre uzaklıktaki kanyon, derinliklerinde 
muazzam sürprizler barındırıyor. 2,5 kilomet-
re uzunluğu, 200 metre derinliği ve 70 metre 
genişliği ile Türkiye’nin en büyük kanyonların-
dan olan Cehennem Deresi Kanyonu, Artvin-
Ardanuç karayolunun 25’inci kilometresinde 
bulunuyor. Karstik kayaçların yer kapladığı 
mağaralar, oyuklar gibi birçok jeolojik oluşum 
barındıran kanyon,  fotoğraf çekmek isteyenler 
için de eşsiz manzaralar sunuyor. 

Vezirköprü sınırları içerisindeki 
Altınkaya Baraj Göleti üzerinde 

bulunan Şahinkaya Kanyonu, 
Altınkaya Barajının en derin 
yeri olma özelliği ile dikkat 

çekiyor ve yaklaşık 3.500 metre 
boyunca uzanıyor. Kızılırmak’ın 

turkuaz rengi sularının sarp 
kayalıkları arasında kendine 

yol bulduğu kanyon, gerçekten 
de ziyaretçilerini etkileyen 

bir güzelliğe sahip. Kanyonu 
çevreleyen karalıkların yüksekliği 

bazı bölümlerde 340 metreye 
kadar çıkıyor. Türkiye’nin ikinci 

büyük su kanyonu olan Şahinkaya, 
ulaşım açısından kolay bir noktada 

bulunuyor. Ayrıca ziyaretçiler 
bölgedeki çeşitli faaliyetlerden de 

yararlanabiliyor. 

KANYONLAR 
COĞRAFYANIN BÜYÜLEYİCİ HAZİNELERİ

Doğa, hayalden öte sürprizlerle dolu. Ve ona yakınlaştıkça, günlük endişeler yüzünden es geçtiğimiz sayısız keşfe ve her ke-
şifte yeni bir tazelenmeye kavuşuyoruz. Coğrafyanın hassas tenindeki derin çizgiler de bunlardan biri. Kanyonlar, başta su 
ve rüzgâr olmak üzere birçok etkenin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ama görebilen için daha derin anlamlar da barındırıyor. 
Milyonlarca yılda oluşan bu doğa harikaları, zamanın ne kadar engin, bizim ise ne kadar sınırlı olduğumuzu hatırlatıyor. Hem 
hatırlamak hem de zenginleştirmek için kendimizi, gelin birlikte çıkalım yola. İşte Türkiye’nin sıra dışı kanyonları… 

Şahİnkaya Kanyonu Samsun 

İNSANDA ZAMANIN BIRAKTIĞI İZLER MİSALİ, YERYÜZÜNÜN DERİN ÇİZGİLERİ DE ZAMANIN 
İŞİ. BİZ ONLARA KANYON DİYORUZ AMA ASLINDA HEPSİ SUYUN, RÜZGÂRIN VE GÜNEŞİN 
ORTAK ŞAHESERİ. ÜSTELİK ÜLKEMİZDE ÖYLE GÜZEL KANYONLAR VAR Kİ, KAYALIKLARDA 
YANKILANAN MELODİLERE KULAK VERMEK İÇİN YOLA ÇIKMANIN ŞİMDİ TAM VAKTİ. 
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Kamp tutkunları, doğa yürüyüşü se-
venler, fotoğraf meraklıları, macera 
severler ve kendini doğa ile tanımla-
yan kim varsa, işte Yenice Şeker Kan-
yonu hepsine birden hitap eden bü-
yülü bir yer. Çoğu kişi belki bilmez 
ama bir parçası olduğu Karabük ili bu tarz güzellikleri fazlaca barındırıyor. Bölgenin mutlaka gidip görülmesi lazım. Tekrar kanyona 
gelecek olursak; Şeker Kanyonu Karabük ilinin Yenice ilçesine bağlı. Yaklaşık olarak 6,5 kilometre kadar uzunluğa sahip olan Şeker 
Kanyonu, özellikle doğaseverler tarafından çok fazla ilgi görüyor. Kanyon boyunca harika çiçekler, ağaçlar ve bitki örtüsü muazzam 
bir görüntü sunuyor. Kanyonun yüksekliği 100 metreden başlayarak 250 metreye kadar çıkıyor. Bu sayede tırmanış açısından son 
derece uygun parkurlar barındırıyor. Ayrıca kanyonun bulunduğu Yenice ormanlarının,1999 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı 
(WWF) tarafından “Acil Olarak Korunması Gereken 100 Sıcak Noktadan Biri” olarak ilan edildiğini eklemek gerekiyor.

Yazımızda farklı bölgelere yer vermeye çalıştık ancak Kastamonu’ya geri dönüp Horma Kanyonundan bahsetmesek eksik kalırdı. 
İlk sırada okuduğunuz Valla Kanyonuna 22 kilometre mesafede yer alan Horma Kanyonu, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine 
üç kilometre uzaklıkta. Araçla kolaylıkla ulaşmak mümkün. Horma Kanyonu’na vardıktan sonra üç kilometrelik unutulmaz bir 
yürüyüşe başlıyorsunuz. Kanyon boyunca inşa edilen ahşap parkurda ilerlerken kuş sesleri ve aşağıda akıp giden suyun sesi 
eşlik ediyor. Kanyon parkuru zaman zaman kanyon tabanından 50-60 metre yüksekliğe ulaştığı için bu yükseklik hem heyecan 
yaratıyor hem de Kanyon’un bütün güzelliklerini görme imkânı sağlıyor. Horma Kanyonu yürüyüşünün sonunda Ilıca Köyü 
sınırları içerisinde yer alan ve 15 metre yükseklikten dökülen Ilıca Şelalesi’nin güzelliği karşısında etkilenmemek mümkün değil. 

Yenİce Şeker Kanyonu

Horma Kanyonu Kastamonu 

Kapıkaya Kanyonu 
Adana’nın Karaisalı ilçesinde bu-
lunan Kapıkaya Kanyonu, şehir 
merkezine 60 kilometre, Karaisalı 
ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bu-
lunuyor. Eşsiz doğası ve içerisin-
de bulunan Bahçecik Şelalesi ile 
ziyaretçilerin son yıllarda büyük 
ilgi gösterdiği kanyon, 7 bin 250 
metre uzunluğunda yürüyüş par-
kuruna sahip. Ortalama yüksekliği 
200 metre civarında olan kanyon-
da 70’ten fazla tırmanma noktası 
bulunuyor. Kanyonda ayrıca trek-
king, dağ yürüyüşleri ve foto safari 
gibi etkinlikler de yapılabiliyor. 

Karabük

ADANA

Tazı Kanyonu Antalya 
Tazı Kanyonu, Antalya’nın Serik ve Manavgat ilçeleri ile Isparta’nın Sütçüler ilçesi arasında uzanan Köprülü Kanyon Milli 
Parkı’nın bir parçası. Muazzam bir görsel ve doğal güzellik sunan bu kanyon, yakın süre önce burada çekilen bir reklam fil-
miyle daha çok kişi tarafından duyuldu. Ama 10 yıl öncesinde bölge köylülerinin dışında bilen pek yoktu. Tazı Kanyonu, çok 
güzel ama ulaşması biraz zahmetli. O yüzden yola çıkmadan önce detaylı bir rota planı yapmak faydalı olacaktır. Dağlık ve sarp 
kayalardan oluştuğu için günümüze kadar doğal güzelliğini koruyarak gelen kanyonda derin yarıkları çevreleyen kayalıkların 
yüksekliği yer yer 400 metreye kadar çıkabiliyor.

BİRAZ ADRENALİN, ÇOKÇA DOĞA VE YEPYENİ BİR SİZ. KANYON ROTALARI BUNLARIN HEPSİNİ VAAT EDİYOR. ANCAK YOLA 
ÇIKMADAN ÖNCE KESİNLİKLE UNUTMAMALISINIZ Kİ, KANYONLAR FİZİKİ KOŞULLARI GEREĞİ BAZEN RİSKLİ OLABİLİR. 

BU NEDENLE MÜMKÜN OLDUĞUNCA REHBERLER EŞLİĞİNDE HAREKET ETMELİ, İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ YÜRÜYÜŞ 
EKİPMANLARINI YANINIZA ALMALI VE RİSKLİ BÖLGELERDE DİKKATLİ OLMALISINIZ. 
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XENTRON TARAFINDAN 
GELİŞTİRİLEN XENCHECK 

WORKSHOP 4.0 PLATFORMU, 
SERVİSE GİREN ARAÇLARLA 

BAĞLANTI KURARAK 
İSTENİLEN TÜM DATALARIN 

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN 
SON DERECE HIZLI VE GÜVENLİ 

ŞEKİLDE ELDE EDİLMESİNİ 
SAĞLIYOR. FORD OTOSAN 

PAZARLAMA, SATIŞ VE SATIŞ 
SONRASINDAN SORUMLU 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 
ÖZGÜR YÜCETÜRK, FORD 

OTOSAN CDO’SU HAYRİYE 
KARADENİZ VE SATIŞ 

SONRASI DİREKTÖRÜ MURAT 
EREM, TÜRKİYE ÇAPINDAKİ 
120 FORD OTOSAN YETKİLİ 

SERVİSİNDE KULLANILAN 
XENCHECK’İN ORTAYA 

KOYDUĞU AVANTAJLARI BİR 
VİDEO PROJESİ KAPSAMINDA 

YORUMLADILAR. VİDEONUN 
TAMAMINI XENTRON 

LINKEDIN HESABINDAN 
İZLEYEBİLİRSİNİZ. 

Keleşlerlife

ÖZGÜR YÜCETÜRK:  
XENCHECK, hızlı ve doğru sonuçlarla büyük fırsatlar yaratıyor 
Ford Otosan olarak vizyonumuz 
doğrultusunda temel hedefimiz, 
müşterilerimizin memnuniyeti-
ni en üst seviyeye çıkarabilmek 
ve bu konuda lider marka haline 
dönüşebilmektir. Müşterilerimiz, 
özellikle satış sonrasında araçla-
rında herhangi bir arıza meydana 
geldiğinde bu arızanın doğru bir 
şekilde tespiti ve en hızlı şekilde 
çözüme kavuşturulmasını bekliyor. 
İşte bu noktada XENCHECK uy-
gulamasıyla birlikte müşterilerimi-
zin bu beklentisine cevap veriyo-
ruz. XENCHECK sayesinde araç 
üzerindeki tüm verileri çok hızlı 
bir şekilde alıp, araçla ilgili değer-
lendirmemizi yapıp, eğer bir arıza 
varsa bu arızayı doğru tespit edip 
en hızlı şekilde çözüm sunuyoruz. XENCHECK’in sunduğu avantajları iki başlık altında 
toplayabiliriz. Bunlardan biri, bayilerimize sağladığı zaman tasarrufu ve sonuçlardaki doğ-
ruluk... Biliyorsunuz, arızanın tespiti ve bunun daha sonra müşteriye aktarılması için geçen 
süre ortalamada normal konvensiyonel yöntemlerde 20 dakikayı bulabiliyor. Daha detaylı 
expertiz yapıldığı takdirde bu rakam 40 dakikalara kadar çıkabiliyor. Fakat XENCHECK 
sayesinde datanın en hızlı şekilde okunması, arızanın tespit edilmesi ve bunun müşteriye 
doğru şekilde aktarılması bir dakikaya varan sürelerde gerçekleştirilebiliyor. Bir diğer önemli 
özellik de XENTRON firmasının yöneticileri sektörün içerisinde oldukları için gelişmeleri 
sahadan aldıkları geri bildirimlerle beraber çok hızlı bir şekilde hayata geçirebiliyor ve bu 
sayede müşteriye özel çözümler sunabiliyor. 

HAYRİYE KARADENİZ: 
XENCHECK, teknolojiyi doğru yerde doğru şekilde sunuyor
Son beş yıldır dönüşüm konularını çok sıklıkla konuşuyoruz. Ford Otosan olarak bu deği-

şim, dönüşüm, müşteri ihtiyaçları, bayilerimizin deneyimi ve çalışanlarımızın müşteri 
deneyimini konuştuğumuz noktalarda bazı sıkıntılı alanlar gördük. Bu sıkıntılı 

alanlarından biri de servise araçlarımız geldiğinde, araçlarla ilgili problemlerin 
ya da servise bilgi verilecek noktaların aslında tamamen kişiye dayalı, orada 

yapılan çeşitli analizlerle edinildiği ve bunun paralelinde de iş emirlerinin 
açıldığı ve sürecin takip edildiği yönündeydi. Burada, hep beraber ‘tek-
noloji çözümleriyle ne yapabiliriz’i ele aldık. Deneyimi hem daha kaliteli 
hem de içerik olarak daha iyi noktaya nasıl getiririz; müşterimizin, bayi-
mizin, Ford Otosan’ın kazandığı bir modeli nasıl yapabiliriz konusunda 
bir çalışma başlattık. XENCHECK ve XENTRON’la da bu noktada 
tanıştık. XENCHECK ürünüyle birlikte aslında araçlarımızdan yaklaşık 
2 bin 500 farklı hata noktasının alındığı, bu hata noktalarının otomatik 

olarak hazırlandığı, ardından iş emirlerinin otomatik olarak açıldığı bir 
süreçle sağladık. Böylelikle bütün problemleri, direkt aracın kendisine bağ-

lanarak alabildiğimiz hem müşterimize doğru bilgi verdiğimiz hem de doğru 
müdahaleyi yaptığımız; herkesin kazandığı bir model oluşturduk. Teknolojinin 

tamamen XENTRON tarafından XENCHECK ürünüyle geliştirilmesi de bizim 
desteklediğimiz bir süreçti. Ekosistemde bu şekilde yenilikçi, güçlü ve teknolojiyi ya-

kından takip eden yerli firmaların olması bizim için başka bir kriterdi. Bu anlamda hem 
problemimizi çözdük hem de iyi bir iş ortağıyla çalışmış olduk. Farklı araç platformlarına 
da çok hızlı adapte edebildiğimiz bu çözüm, bizim açımızdan hem önemli bir problemi 
çözmek hem de teknolojiyi doğru yerde doğru şekilde buluşturmak oldu. Tüm bu çalışma-
lara katkısı bulunan hem XENTRON’a hem de arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bizden Haberler



Teknolojik değişimler, ge-
lişimler ve dijitalleşme ko-
nuları günlük yaşantımızın 
her alanında yoğun olarak 
karşımıza çıkıyor artık. 
Günlük aktivitelerden işi-
mize, alışverişten yemek 
tercihlerimize kadar tekno-
lojiyi tüm hücrelerimizde 
hissediyoruz. Peki, bu hızlı 
değişimde satış olarak ne 
kadar hazırız ve bu deği-
şime ne şekilde gireceğiz? 
Bu soruların cevabını ken-
dimizde oluşturup hazırlığımızı yaparsak satışın içinde bulun-
duğu hızlı evrime çok kolay adapte oluruz.
Öncelikle unutmamamız gereken satışın temeli olan üç adım-
dır; müşteriyle temas, ürünü sunma ve müşteri takibi. Deği-
şim ne kadar karmaşık ne kadar teknolojik hatta ne kadar diji-
tal olursa olsun satışta bu üç temel sağlam kurulursa, değişim 
sadece işimizi kolaylaştırarak bizi daha da güçlendirecektir. 
Şimdi adımları biraz açalım. 

MÜŞTERİYLE TEMAS
Satışın ilk ve en önemli kuralı müşteriyle oluşturulan ilk te-
mastır. Çünkü başlangıçtaki sıcak samimi ve güven dolu sağ-
lanan bir temastan sonra satışın büyük bir kısmı tamamlanmış 
olur. Showrooma gelen bir müşteriyi güler yüzle karşılayıp 
ilgili satış danışmanına yönlendirmeyen bir bayi yoktur. Ya 
da telefonla ulaşan bir müşteri yine nazikçe karşılanıp satış 
danışmanına aktarılır. Şimdi geleceği hayal edelim. Artık müş-
teriler showrooma gelmiyor hatta telefona bile ihtiyaç duymu-
yor. Tüm başvurular soysal medya, internet ya da dijital olarak 
gerçekleştiriliyor. Bu müşteri bu kanallardan temas ettiği için 
sıcak bir şekilde karşılayıp satış danışmanına yönlendirilme-
yecek mi? Bu temaslara gözümüzü kapatabilir miyiz?

ÜRÜNÜ SUNMA
Showroomumuza gelen ve çok güzel şekilde karşılanıp satış 
danışmanına yönlendirilen bir müşteriye almak istediği ürünle 
ilgili her türlü bilgiyi eksiksiz veren, fiyatlamaları yapıp açıkla-
masını yapan satış danışmanı için satışın tamamlanmasına çok 
az kalmış demektir. Peki, müşteri bu bilgilere önceden sahipse? 
Teknoloji, müşteriye ürünle ilgili tüm bilgileri verebilir hale gel-
diğinde satış danışmanı ne yapacak? İşte burada da müşteriyle 
yapılan temas sonrasında ürün bilgisi vermenin yerine müşteriy-
le sıcak bağ kurup müşterinin kendisinin bile farkında olmadığı 
ihtiyaçları ortaya çıkarıp satışı tamamlama noktasına gelecek.

MÜŞTERİ TAKİBİ
Son adımda yani müşteriye düşünme zamanı verildikten son-
ra geri dönüş yapılmazsa verilmiş tüm emeklerin boşa gitme-
si içten bile değildir. Satışın son noktası müşteri takibi satış 
danışmanının müşteriyle kurduğu iletişimin altın noktasıdır. 
Satışın kesin olarak bittiği adımdır. Burada önemli olan müş-
terinin temas şekliyle ona geri dönülmesidir. Hangi teknolo-
jiyle temas kurulduysa mutlaka onun kullanılması önemlidir. 
Başta söylediğim gibi satışın üç temel adımı sağlam şekilde ku-
rulduğu zaman karşımıza gelecek tüm değişimler ve gelişimler 
bizim gücümüze güç katacak bizi farklılaştıracak evrimlerdir. 

SATIŞIN EVRİMİNE
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2015 YILINDA KELEŞLER FORD ORTAKLARINDAN CAN KELEŞ’İN ARSLAN KELEŞ İLE TEKNOLOJİ GİRİŞİMİ 
OLARAK FAALİYETE GEÇEN VASITA ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ, XENTRON ÜRÜN AİLESİ İLE 
OTOMOTİV EKOSİSTEMİNDEKİ DİJİTALLEŞMEYE GÜÇ KATIYOR. XENTRON ÇÖZÜMLERİNDEN BİRİ OLAN 
XENCHECK SERVİS 4.0 PLATFORMU, SERVİSTE KİŞİYE BAĞLI HATALARIN ÖNÜNE GEÇERKEN TEKNOLOJİYİ, 
MÜŞTERİ-BAYİ VE ÜRETİCİ ÜÇGENİNDE KATMA DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜYOR. 

Keleşlerlife Keleşlerlife
Bizden Haberler Mercek

MURAT EREM:  
Xencheck, veriyi anlamlı hale getiriyor
Müşterinin beklentileri bizim için çok önemli ve satış sonra-
sı bu beklentiler nedir diye baktığımızda tek seferde işlerinin 
doğru yapılması ve bunun da doğru şekilde anlaşılması ol-
duğunu görüyoruz. İkinci büyük beklenti ise çağımızda hızlı 
ve sürtünmesiz işler. XENCHECK, bizim satış sonrasındaki 
kabul ve teslim süreçlerimizi farklı bir boyuta taşıdı. Ve di-
jital teknolojileri bizim süreçlerimize kattı. Dijital ortamda 
bağladığımız araçlardan aldığımız bilgiler, otomatik olarak 
danışmanlarımızın iş emri süreçlerine akıyor. Bu sayede daha 
analitik bilgiyi toplayabiliyor, işleyebiliyor ve anlamlı hale geti-
rebiliyoruz. Satış sonrası operasyonlarında aslında en kritik ve 
en darboğaz olan resepsiyon süreçlerimizdeki verimliliğimizi, 
planlamamızı daha iyi yönetmemizi sağladı. Danışmanlarımı-
za verdiğimiz birçok yenilik var; bunlardan biri işlerini akıllı 
tabletlerle yönetiyorlar. XENCHECK bu akıllı tabletleri bir 
yönetim platformu haline getirdi. XENCHECK’in bize getir-
diklerini özetlediğimizde hız, verimlilik, teknoloji, dijitalleşme 
ve tüm bunları bir akıllı platformla bütünleştirme diyebiliriz. Yazı: FORD OTOSAN PERAKENDE ARAÇLAR SATIŞ 1. BÖLGE MÜDÜRÜ A. AYKUT ERTAN
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Ford ve Google’dan iş birliği,

Otomotiv sektöründe
inovasyonu hızlandıracak
Ford ve Google, Ford’un dönüşüm stratejisini hızlandırmak 
ve bağlantılı araç deneyimini yeni ve benzersiz bir boyuta ta-
şımak için özel bir stratejik ortaklık kurduklarını duyurdu. 
Ford aynı zamanda Google’ın veri, yapay zekâ (AI) ve maki-
ne öğrenimi (ML) alanlarındaki uzmanlığından yararlanmak 
üzere Google Cloud’u bulut sağlayıcısı olarak kullanacak. 6 
yıllık ortaklık kapsamında; 2023 yılından itibaren Ford ve 
Lincoln araçlarında entegre Google uygulamaları ve hizmetle-
ri, Android tarafından desteklenecek. Yenilikçi bir yaklaşımla 
hareket eden Ford ve Google, Team Upshift adında yeni bir 
ortak çalışma grubu kuracaklarını da belirttiler. İki şirketin 
bilgi ve becerilerini bir araya getiren yeni oluşum, Ford’un 
dönüşümünü hızlandıran, kişiselleştirilmiş tüketici deneyi-
mini tamamen yeni bir boyuta taşıyan veriye dayalı çözümler 
sunacak. Bu yenilikçi çözümler; müşterilere araç satın alırken 
yeni alışveriş deneyimleri geliştirilmesi, veriye dayalı yeni sa-
tın alma teklifleri oluşturulması ve daha fazlasını içeriyor. 

“Kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunulacak”
Ford Başkanı ve CEO’su Jim Farley, konuyla ilgili yaptığı de-
ğerlendirmede “Ford, elektrifikasyon stratejisi kapsamında, 
bağlanabilirlik ve otonom sürüş konusunda tarihin en önemli 
dönüşümüne öncülük ederken, Google ile bir araya gelerek, kul-
lanıcılarına benzersiz bir deneyimi sunacak ve işimizi modernize 
edecek bir inovasyon gücünü de oluşturuyor” diye konuştu.
“Ford, yaklaşık 120 yıldır ilk montaj hattından en güncel 
sürüş destek teknolojilerine kadar, otomotiv endüstrisine ye-
nilikçi çözümleriyle yön veriyor” diyen Google ve Alphabet 
CEO’su Sundar Pichai ise, “Ford’un dönüşümünü hızlandır-
mak ve insanların yolda güven içinde ve bağlantıda olmasını 
sağlayan otomotiv teknolojileri sunmak için Google’ın geliş-
miş yapay zekâ, veri analizi, bilgi işlem ve bulut platformları-
nı sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Ford, Google Cloud platformu ile şunları yapmayı planlıyor;
s Yenilikçi teknoloji ve kişiselleştirilmiş hizmetler ile müşteri 
deneyimlerini daha da iyileştirmek,

s Personel eğitimi ve daha güvenilir tesis ekipmanı perfor-
mansı için Vision AI (Yeni Nesil Görsel Tanıma) araştırmaları 
da dahil, ürün geliştirme, üretim ve tedarik zinciri yönetimi-
nin modernizasyonunu hızlandırmak,
s Müşterilere bakım veya takas önerilerinin yapılması gibi 
gerçek zamanlı bildirimlerle sonuçlanan veriye dayalı iş mo-
dellerinin uygulanması.

2023’ten itibaren Ford müşterileri 
yararlanmaya başlayacak
Ford ve Google, sürücülerin dikkatinin dağılmasını en aza 
indirmek ve güncellemelerle müşterilerine, keyifli, daha gü-
venli ve daha verimli bağlantılı araç deneyimleri sunmak için 
ortak bir vizyon ortaya koyuyor. Ford ve Lincoln müşterileri 
2023 yılından itibaren, Android işletim sistemi üzerine inşa 
edilen benzersiz dijital deneyimlerden, küresel harita ve ses 
teknolojisini içeren entegre Google uygulamaları ve hizmetle-
rinden yararlanmaya başlayacaklar;
s Sürücüler, hâlihazırda ‘Google Asistan’ ile işlerini sesleriy-
le yaparak gözlerini yoldan ve elleri direksiyonda ayırmadan 
sürüş yapabilecek,
s ‘Google Haritalar’ ile gerçek zamanlı trafik bilgisi, otomatik 
yeniden rota belirleme, şerit yönlendirmesi ve daha fazlasıyla 
hedeflerine daha hızlı ulaşabilecek,
s  ‘Google Play’ ile müzik, podcast, sesli kitap ve daha fazla-
sını dinlemek için en sevdikleri uygulamalara erişebilecek. Bu 
uygulamalar araç içi kullanım için optimize ve entegre edil-
miş bulunuyor.
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‘Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde
FORD OTOSAN, OTOMOTİVDEN FİNANSA, ENERJİDEN TEKNOLOJİYE KADAR 11 FARKLI SEKTÖRDE FAALİYET 
GÖSTEREN 380 GLOBAL ŞİRKETİN CİNSİYET BAZLI-VERİ RAPORLAMA ŞEFFAFLIĞINA VE İŞ YERİNDE FIRSAT, 
TEMSİLİYET VE HAK EŞİTLİĞİNİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLDİĞİ 
BLOOMBERG CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSİ’NE GİRMEYE HAK KAZANDI.

‘İş’te Eşitlik’ anlayışıyla hareket eden ve otomotiv sektörün-
de kadın çalışan sayısını artırmak hedefiyle faaliyet gösteren 
Ford Otosan, sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında herkese 
eşit fırsatlar sunma ve kadın istihdamını artırmak için ger-
çekleştirdiği çalışmalarla 2021 Bloomberg 
Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde (Bloomberg 
GEI) yer aldı.  
Ford Otosan olarak, fırsat eşitliğine daya-
lı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı bir 
iş ortamı sunmak için çalıştıklarını vurgu-
layan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar 
Yenigün, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi 
yaptı: “Otomotiv sektörünün kadın istih-
dam lideri olarak, “İş’te Eşitlik” anlayışı ile 
kadın çalışanların iş hayatına katılımı baş-
ta olmak üzere fırsat eşitliğini tüm sektöre 
yaymayı, önyargıları kırarak farkındalık 
yaratmayı hedefliyoruz. Ülkemiz, Dünya 
Ekonomik Forumu (World Economic Fo-
rum - WEF) 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsiz-
liği Endeksi’nde 153 ülke arasında maale-
sef 130. sırada yer almaktadır. Türkiye’nin 
lider sanayi kuruluşlarından biri olarak bu 
konuda da sorumluluk üstlenerek ülkemiz-

de “İş’te Eşitlik” için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyanın en 
kapsamlı cinsiyet eşitliği araştırmalarından biri olan Bloomberg 
Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde Türkiye’den yer alan tek otomotiv, 
aynı zamanda tek sanayi şirketi olmaktan gurur duyuyoruz.”

Ford Otosan tam not aldı 
2016 yılında hayata geçirilen Bloomberg 
Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde 11 farklı sek-
törden şirketler, uyguladıkları politikalar, 
toplumsal katılım, geliştirilen ürünler ve 
hizmetler gibi alanlarda cinsiyet eşitliğini 
nasıl teşvik ettiklerine göre değerlendi-
riliyor. Endekste şirketlerin uluslararası 
cinsiyet eşitliği inisiyatiflerine ve taahhüt-
lerine imzacı olup olmadığı gibi kriterler 
de yer alıyor. Ford Otosan, Bloomberg 
Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde; kadın çalı-
şanlara yönelik işe alım stratejileri, kadın 
yönetici oranı, yeni işe alımlardaki kadın 
çalışanların oranı, çeşitlilik ve kapsayıcı-
lık hedefleri, ebeveyn izin politikaları ile 
cinsiyet ayrımcılığına yönelik reklam ve 
pazarlama içerikleri oluşturulması gibi ko-
nularda tam not almayı başardı.

Ford Otosan,
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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 ÖZDOĞAN / FORD KUGA

REYHAN TOPAL / FORD ECOSPORT

KILIÇ YAY / FORD CUSTOM TARIK SONGUR / FORD COURIER

MUHAMMED EGE / FORD KUGA

MERT ÖZDEMİR / FORD PUMA

AYHAN ÖZBELİK / FORD COURIER

MERCURY MAKİNA / FORD CUSTOM

NURCAN ERCAN / FORD FOCUSAYTAÇ AYDINLATMA / FORD COURIER
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HAVA YASTIĞI 
HAYAT KURTARIR 

OTOMOBİLLERDE KULLANILAN HAVA YASTIĞI (AIRBAG) TEKNOLOJİSİ SON DERECE BASİT BİR 
SİSTEME DAYANSA DA BU YARARLI İCAT SAYESİNDE HER YIL BİNLERCE İNSAN TRAFİK KAZALARINDA 

HAYATA TUTUNUYOR. FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ VE TEKNOLOJİNİN ORTAKLAŞA ÇALIŞMASI, 
MODERN OTOMOBİLLERİ DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİYOR. 

Türkiye İstatistik Kurumu Karayolu Trafik Kaza İstatistikle-
rine göre ülkemizde her yıl 1 milyonun üzerinde trafik ka-
zası meydana geliyor. Yıllara göre değişkenlik göstermekle 
birlikte bu kazaların yüzde 12-15 civarı ölümlü kaza olarak 
kayıtlara geçiyor. İşe yalnızca istatiksel olarak baktığımızda 
çok sarsıcı gelmeyebilir ancak hayatını kaybeden veya yara-
lananlar arasında ailenizden, çevrenizden insanlar bulunabi-
leceğini düşündüğünüzde verilerin ürkütücü yönü daha iyi 
anlaşılıyor. Trafik kazalarını önlemenin en basit ve etkili yolu 

kurallara harfiyen uymak. Önce bunun altını çizelim. Bugün 
kullandığımız araçların büyük çoğunluğu bir takım sürüş 
destek ve güvenlik teknolojilerini barındırıyor. Bu güvenlik 
teknolojileri arasında yer alan emniyet kemeri ve hava yastı-
ğı, trafik kazalarında en çok hayat kurtaran iki yöntem olarak 
karşımıza çıkıyor. Emniyet kemerinin önemini önceki sayıla-
rımızda paylaşmıştık. Bu defa ise hava yastığı teknolojisinden 
ve son 30 yıldır nasıl sayısız insanın hayatını kurtardığından 
bahsedeceğiz. 

Ne kadar hızlı giderseniz o kadar “hızlı” durursunuz
Hava yastığının nasıl çalıştığını ve nasıl hayat kurtardığını an-
lamanın yolu temel fizik bilgisinden geçiyor. Aslında bu temel 
fizik kuralına yani ‘momentuma’ trafikte geçirdiğimiz her an 
şahitlik edebiliyoruz. Örneğin, trafikte ilerlerken bir aracın 
aniden önünüze çıktığını ve olası bir kazayı engellemek için 
sertçe frene bastığınızı düşünün. Frene bastığınız ilk andan 
itibaren vücudunuzun hızınızla orantılı şekilde öne doğru ha-
reket ettiğini hissedeceksiniz. Bunun nedeni momentumdur. 
Düşük hızlarda ve emniyet kemeri takılıyken görece çok sert 
hissedilmez. Emniyet kemeri bu hareketin yavaşlatılmasını ve 
sonlandırılmasını sağlar. Momentum, kütlenin hızla çarpılma-
sıyla elde edilir. Araç seyir halindeyken herhangi bir nedenle 
aniden durduğunda içindeki kütle yani sürücü ve varsa yolcu, 
hızla orantılı olarak hareketine devam edecektir. Emniyet ke-
meri takılıysa, emniyet kemeri hızı yavaşlatıp hareketi durdu-
runcaya veya değilse, kütle yani sürücü aracın herhangi bir 
noktasına çarpıp, duruncaya kadar hareket devam eder. Sürü-
cülere veya yolculara zarar veren asıl şey, hareketin ne hızla ve 
nasıl sonlandığıdır. Burada birinci koruyucu faktör, emniyet 
kemeri olarak ortaya çıkarken son 30 yıldır ölümlü kazaları 
yüzde 30 azaltan ikinci faktör ise hava yastığıdır. Hava yastığı, 
çarpma hızını sönümleyerek durma süresini – saniyelerle de 
olsa – uzatır. Böylece maruz kalınan çarpma kuvveti önemli 
ölçüde azalır. Söz konusu saniyeler hayati öneme sahip oldu-
ğundan hava yastığı hayat kurtaran bir icat olarak nitelendiri-
lir. Ama tekrar hatırlatmakta fayda var; hiçbir güvenlik önle-
mi, yüzde 100 koruma sağlamaz. Esas olan kurallara ve sürüş 
gerekliliklerine sonuna kadar riayet etmek ve fizik dinamikle-
rini karşımıza değil yanımıza almaktır. 

HAVA 
YASTIKLARININ 
ANATOMİSİ 
Temel dileğimiz hava yastıkla-
rının açıldığı anı hiç deneyim-
lememektir. Yalnızca bir genel 
kültür bilgisi olarak bilelim ve 
arkasında barındırdığı riskleri 
hiç unutmayalım! 
Diğer icatlarda olduğu gibi 
hava yastığının da adım adım 
bir gelişim süreci var. Aslında 
otomobiller ortaya çıktıktan 
sonra hem yolcuyu hem de ya-
yaları korumak için tasarlanmış 
öncül denemeleri 20. Yüzyılın 
başlarında görüyoruz. Devam 
eden süreçte ve dünyaya hâkim 
olan savaş iklimiyle havacılık 
endüstrisinin hava yastıkları-
nı verimli hale getirmek üzere 
denemeler yaptığı biliniyor. 
Günümüzdeki formu ise 80’li 
yıllardan itibaren otomotiv sek-
töründe kullanılmaya başlıyor.  
Modern otomobillerde dona-
nım özelliklerine göre başta 
direksiyon olmak üzere aracın 
çeşitli noktalarında hava yas-
tıkları konumlandırılıyor. Kaza 
anında çarpmanın şiddetine 
göre ortaya çıkıyor ve darbeyi 
olabildiğince azaltıyor. Şişen 
beyaz bölüm yani yastık, inf-
latör ve sensör olmak üzere üç 
bölümden oluşuyor. Sistemin 
nasıl çalıştığına gelirsek; çarpış-
ma anında hava yastığı sensörü 
bu bilgiyi alıyor ve çarpışma 
üreticinin önceden belirlemiş 
olduğu değerin üzerindeyse – 
yaklaşık olarak saatte 20-25 ki-
lometre- inflatöre iletiyor. İnfla-
tör, içerisinde bulunan Sodyum 
Azit ve Potasyum Nitratı tepki-
meye sokarak yaklaşık 60 litre 
Nitrojen gazı ortaya çıkmasını 
sağlıyor. Gaz, içine hapsolduğu 
hava yastığını 30-40 milisaniye 
içerisinde şişirerek sürücülerin 
ve yolcuların maruz kaldığı 
çarpma kuvvetini sönümlüyor. 
Basit ancak son derece işlevsel 
olan bu sistem birçok hayatın 
kurtarılmasını sağlıyor.
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EMNİYET KEMERİ, 
SÜRÜCÜ VE 

YOLCULARIN BELİRLİ 
BİR MESAFEDE SABİT 

KALMALARINI SAĞLAR, 
HAVA YASTIKLARI 

İSE HAREKETİ 
YAVAŞLATARAK 

YARALANMALARIN 
ÖNÜNE GEÇER. 

KAZA SIRASINDA 
EMNİYET KEMERİNİN 

TAKILI OLMADIĞI 
DURUMLARDA HAVA 

YASTIĞI GÖREVİNİ 
YETERİNCE YERİNE 

GETİRMEYECEĞİ GİBİ 
YARALANMALARA 

DA NEDEN OLABİLİR. 
AYRICA SÜRÜŞ 

GÜVENLİĞİNİ 
SAĞLAMANIN İLK VE EN 

ÖNEMLİ KOŞULUNUN 
BELİRLENEN 

KURALLARA UYMAK, 
HER ZAMAN TEDBİRLİ 

BİR SÜRÜŞ TARZINI 
BENİMSEMEK OLDUĞU 

UNUTULMAMALI. 

Bir kaza anında işin içine birçok fiziksel değişken girdiğinden hava yastığının görevini gerektiği 
şekilde yerine getirebilmesi için sürüş esnasında şu maddelere mutlaka dikkat etmek gerekiyor: 

s Sürücü koltuğu dik konumda olmalıdır.
s Sürücü direksiyona çok yakın veya uzak oturmamalıdır.  İdeal mesafe 25 santimetreden az olmamalıdır. 
s Direksiyonu tutarken 9.15 kuralı uygulanmalıdır. 
s Emniyet kemeri mutlaka doğru bir şekilde takılı olmalı ve kısa mesafelerde dahi kullanılmalıdır. 
s Ön koltuğa kesinlikle bebek ve çocuk oturmamalıdır.
s Koltuk başlıkları baş ile aynı hizada olmalıdır.
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TEKNOLOJİ, KADININ ÇALIŞMA 
HAYATINDAKİ GELECEĞİNE 

KATKI SAĞLIYOR 
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Birçok ülkede kadın çalışanların sayısı gerek yasal düzenlemeler 
gerekse sosyal farkındalıkların olumlu etkisiyle artmaya devam 
ediyor. Tahmin edildiği üzere teknolojide büyük bir hızla yaşanan 
gelişim ve değişim, esasında 4’üncü Sanayi Devrimi, birçok sek-
törde kadın çalışanlarının sayısındaki bu artışa olumlu etkide bu-
lunmaya devam edecek. Teknolojinin etkisiyle otomasyon sistem-
lerinin çalışma yöntemlerini de kapsamına alması; bu bağlamda 
yaşanmakta olan üretim modellerindeki değişim, kadın çalışanla-
rının sayısı ve verimliliğindeki, güvenliğindeki artışı da aynı oran-
da ortaya koyacak gibi görünüyor. İnsan Kaynakları başta olmak 
üzere sağlık, tekstil, üretim, lojistik, hatta inşaat sektöründe dahi 
teknolojinin entegre olmasıyla kadın çalışanların sayısının arttı-
ğını gözlemlemek mümkün. Bu bağlamda “kadının çalışma gele-

ceğindeki yeri” bakımından global düzeyde gerçekleşmekte 
olan bu olumlu gelişmelere hemen her sektördeki 

işverenin ayak uydurması gerektiği göz ardı 
edilmemesi gereken bir gerçek.

Kadınlar iş dünyasında daha çok yer alacak 
Tabii ki uzmanların sıklıkla dile getirdiği üzere bu zorunlu de-
ğişim ve gelişim (teknolojik anlamda) bazı sektörlerdeki iş gücü 
ihtiyacını önemli ölçüde azaltacak hatta yok edecektir. Ancak yine 
aynı değişim ve teknolojik gelişmeler, yeni meslekleri ve uzmanlık 
alanlarını hem kadın hem erkek çalışanlar için ortaya çıkaracak. 
Dolayısıyla eski alışkanlıkların teknolojiye ayak uyduramayan 
mesleklerle birlikte terk edileceği geleceğin çalışma hayatında ka-
dının yerini çok daha fazla görebilmek imkan dahilinde. Özellik-
le yapay zekânın fiziki güç gerektiren mesleklerin yerini almaya 
başladığını (makine operatörlüğü, bakım, asistan/sekreter, depo 

elemanı, forklift vs) gözlemliyoruz. O halde oldukça 
yakın bir gelecekte, fiziki güç ayrımı yapma ihti-

yacını duyan bazı meslekler ya tamamen orta-
dan kaybolacak ya da bu meslekler için kadın 
çalışanlar da tercih edilecek. 
Pandeminin etkisiyle dünya genelinde yaygınla-

şan ve hatta yasal düzenlemelerle geleceğin çalış-
ma modeli olarak yerini belirginleştiren uzaktan 

çalışma modeli de bu gelişmeleri tetikleyen 
ve kadına hemen her sektörde istihdam 

alanı yaratacak olan unsurlardan biri. 

Dolayısıyla kadının gelecek iş hayatı açı-
sından teknolojiyi yorumladığımızda hem 
yeni istihdam ihtiyacı ile hem de değişim 
ihtiyacı ile kadın çalışanlar açısından süreç 
kural olarak olumlu seyredecek. Teknolo-
jinin gelişim hızına adapte olarak iş gücü 
talebindeki değişime ayak uydurabilmek 
ve otomasyon çağında başarılı olmak için 
hem çalışanların hem de işverenlerin yap-
maları ve geliştirmeleri gereken esaslar 
üzerinde durup düşünmeleri gerektiğini 
de belirtmek yerinde olacaktır.

Şiddet ya da eşitsizlikler kadının 
çalışma hayatındaki geleceğini 
olumsuz etkilemeye 
devam edecek mi?
Bilindiği üzere; 2019 yılında, ILO’nun 
kuruluşunun 100’üncü yılında 190 Sayı-
lı ILO Sözleşmesi kabul edildi. Ülkemiz 
tarafından henüz onaylanmamış bu söz-
leşme kadına karşı şiddetin aile içi şid-
det de dâhil olmak üzere çalışma yaşamı 
içerisinde ele alınması, şiddetle mücadele 
edilmesini öngörür. Esasen herhangi bir 
cinsiyete özgülenmemiş olan, yani kadın 
ve erkek tüm çalışanları kapsamına alan 
sözleşmenin asıl hedefi, ülkemiz de dahil 
dünyada yoğun olarak yaşanan kadına 
karşı şiddet ve tacizin önlenmesi; hare-
ket noktası ise global bir mevzuat eksik-
liğinin giderilmesidir. Dolayısıyla gerek 
ulusal mevzuatlarla gerekse 190 Sayılı 
ILO sözleşmesi ile hedeflenen amacın 
gerçekleştirilebilmesi için çalışma yaşa-
mına özgülenmiş somut bir düzenlemeye 
ihtiyaç duyulduğuna şüphe bulunmuyor. 
Nitekim bu nedenle, korumanın her tür-
lü olası durumu kapsaması, bu bağlamda 
çalışma hayatının değişen koşullarıyla 
uyumlu olması benimsenmiştir.
Kadının çalışma hayatındaki yeri ve gele-
ceğinden hareketle çeşitli platformlarda 
yapılan araştırmaların ortaya koyduğu 
tablo halen dikkat çekici ve ürperticidir. 
Örneğin:
s Dünyada cinsel tacize maruz kalan 
18 yaş ve üzeri kadınların oranının yüz-
de 75’e çıktığı, diğer bir ifadeyle en az 2 
milyar kadının cinsel tacize uğradığı tespit 
edilmektedir .
s AB’ye üye birçok ülkeden ankete katı-
lan kadınların yüzde 45 ila yüzde 55’i, 15 
yaşından beri cinsel tacize maruz kaldığı 
tespit edilmiştir. Mesleki görevler üstlenen 

veya üst yönetim kademesinden kadınlar 
arasında cinsel tacize uğrayanların oranı 
ise yüzde 75’e kadar çıkmaktadır .
s Ortalama 500 milyon çalışan kadın nü-
fusunun işyerinde tacize karşı korumasız 
olduğu; 60’a yakın ülkede halen “işyerin-
de cinsel tacize karşı yasal koruma”nın 
bulunmadığı; bu oranın Ortadoğu ve Ku-
zey Afrika’da yüzde 70, Doğu Asya ve Pa-
sifik ülkelerinde yüzde 50, Latin Amerika 
ve Karayipler’de yüzde 33,3 olarak tespit 

edildiği çeşitli uluslararası raporlarda be-
lirtilmekte, sıklıkla dile getirilmektedir.
Kadın’a yönelik şiddet ve tacizin iş yeri 
dışında da iş yerinde de gerçekleşebildiği 
göz önünde bulundurulduğunda, bu konu 
özelindeki araştırmalara hassasiyetle bak-
mak gereği doğmaktadır ki, nitekim ilgili 
bazı araştırmalar incelendiğinde, sorunun 
hemen her ülkede –üstelik gelişmişlik 
derecesiyle bağlı olmaksızın– yaşandığı 
ancak gelişmişlik derecesinin olgunun 
yoğunluğu noktasında etken oluşturduğu 
tespit edilmektedir. Öyle ki;
s Cinsel tacize ilişkin araştırmalarda, 2 
bin 910’dan fazla kuruluşla yapılan bir an-
ket, görüşülen kadınların yüzde 90’ının iş 
yerinde kıdemli erkeklerin cinsel tacizine 
uğradığını göstermiştir.
s Meksika’da kayıtlı çalışanların ortalama 
yüzde 46 oranında bir çeşit cinsel tacize 
maruz kaldığı, Endonezya’da araştırma 
kapsamındaki kadınların yüzde 85’inin 
cinsel tacize uğradığı, Birleşik Krallıkta 
araştırma kapsamındaki kadınların yarı-
sından fazlasının ve 18-24 yaş arası kadın-
ların üçte birine yakınının iş yerinde cinsel 
tacize maruz kaldığı tespit edilmektedir.
s Fransa’da ise kadınların yüzde 20’sinin 
iş yaşamında cinsel tacize uğradığı belir-
tilmektedir.
s Birçok Avrupa ülkesinde kadın taşıma 
işçisi ile yapılan araştırmada, kadınların 
dörtte birinin taşımacılık sektöründe kadı-
na karşı şiddetin düzenli bir uygulama ol-
duğuna inandığı, bu şiddetin iş arkadaşları 
yöneticiler veya diğer müşteriler tarafın-
dan gerçekleştirildiği tespit edilmektedir.
Görülmektedir ki; çalışma yaşamında ka-
dınlara yönelik şiddet ve taciz, kadınların 
insan haklarının ciddi bir şekilde ihlali 
olduğu gibi; fırsat eşitliğinin sağlanma-
sının, kadınların insan onuruna yakışır 
işlere erişiminin önünde ciddi bir engel 
oluşturmaktadır. Şiddet ve taciz, özel-
likle kadın çalışanların sağlığı, esenliği 
ve iş performansı üzerinde yıkıcı bir etki 
sonucuna neden olmakta; sadece kadın 
çalışan üzerinde değil aynı zamanda işye-
ri, işveren üzerinde ve dolayısıyla toplum 
üzerinde olumsuz etki ve sonuçlar doğur-
maktadır. Devamsızlık, verim düşüklüğü, 
şirket itibarının zedelenmesi, ekip çalış-
ması performansındaki düşüklük, fesih 
maliyetleri bu sonuçlardan bir kısmını 
oluşturmaktadır.

Yazı: AVUKAT, ARABULUCU BAHAR SÜR / ASLEGAL HUKUK BÜROSU

BAHAR SÜR 

TEKNOLOJİNİN GELİŞİM HIZI, KADININ GELECEK İŞ HAYATINI HEM YENİ İSTİHDAM İHTİYACIYLA HEM DE DEĞİŞİM 
İHTİYACIYLA ÇOK OLUMLU ETKİLEYECEK. AMA ÖNCELİKLE İNSAN HAKLARININ CİDDİ İHLALİ OLAN ŞİDDET VE 
TACİZİN ÖNÜNE GEÇMEK VE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAK GEREKİYOR. BU DA ÇALIŞANLAR VE 

İŞVERİNİN ORTAK HAREKET ETMESİYLE MÜMKÜN. 

FARKINA VAR, 
AKSİYON AL, 
YÖNLENDİR 
Dolayısıyla sadece kadın değil iş yerindeki 
her türlü şiddetin önüne geçmek üzere 
işverenler tarafından şu esasların 
benimsenip uygulamaya alınması çalışma 
motivasyon ve verimi bakımından gerekli 
ve etkili olacaktır.
s Mağdur çalışanın maruz kaldığı 
aile içi şiddet ve istismar konusunda 
sessizliği bozularak problemin birlikte 
konuşulmasını sağlamak için 
FARKINA VAR.
(İşe geç kalmak, sık sık işe gelmemek, 
hastalık izinlerinin artması, endişe, 
suskunluk, iş kalitesinde düşme, cinsel 
ayrımcılık, verimsizlik, insanlardan kaçma, 
sebepsiz davranış bozuklukları, yara izi 
gibi olağan dışı fiziksel değişim vb.)
s Mağdur çalışanın paylaştığı soruna 
yanıt vermek için AKSİYON AL.
(Esnek çalışma, izin, yeni bir görev 
gibi destekleyici çalışma ortam ve 
koşullarının, finansman ve psikolojik 
desteğin sağlanması vb.)
s Gerekli resmi kuruluşlardan çalışanın 
destek ve yardım almasını sağlamak için 
YÖNLENDİR.

  J. Chamie, “Sexual Harassment: At Least 2 Billion Women” in Inter Press Service News Agency, 2018, http://www.ipsnews.net/2018/02/sexual-harassment-least -2 -billion-women.
2 European Union Agency for Fundamental Rights, “Violence against women: an EU-wide survey. Main results report”, https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-mail-results-report.
3 ITUC, Global Rights Index, 2014, https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2014?lang=en.
4 Verite, “Verite Works: Reports and Reflections on the Global Workplace: Advancing Women’s Rights and Social Responsibility: Capacity Building in Mexico”. http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article.
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125 NANOMETRE BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR YARI CANLININ 
7,5 MİLYAR İNSANIN HAYATINI BİRKAÇ HAFTA İÇERİSİNDE 

DEĞİŞTİRMESİ VE BUNU BİR YILDAN FAZLA SÜREDİR BAŞARIYOR 
OLMASI SON DERECE FELSEFİ BİR DERİNLİĞE DE SAHİP. ‘NERDEN 

GELDİK NEREYE GİDİYORUZ’ DİYE DÜŞÜNÜRKEN, SİSTEMİMİZİN 
NE KADAR KIRILGAN OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖRMÜŞ OLDUK. 

Birkaç yüz bin yıllık macerasında insanlık nice badireyi geri-
de bıraktı. Gece karanlığını ateşle aydınlattı, gidilemez deni-
len mesafeler tekerlekle, yelkenle aşıldı. Deneyimledikçe bilgi 
üretti, bilgiyi ürettikçe ekosistemin üst basamaklarına doğru 
çıktı. Sıra dışı düşünmeye cesaret eden öncüler, her defasında 
en karanlık dönemleri bilgiyle aydınlattı. Bugün bilgi, tarihin 
hiçbir döneminde olmadığı kadar erişilebilir hale geldi. Belki 
de bu kolaylığın yan etkisi olarak onu anlayıp analiz etme ye-
teneği, erişimin hızıyla doğru orantılı olarak gelişemedi; birkaç 
adım geride kaldı. Bilgi patlaması ve bilgi toplumu kavramlarını 
gündeme taşıyan söz konusu değişimin dinamiklerini gerçek-
ten çok iyi anlamamız gerekiyor. 18. Yüzyıldan itibaren küresel 
ekonomik sistemde basitçe iki taraf vardı. Bir tarafta yüksek 
katma değerli teknolojileri üretip kullanıma sunan, diğer tarafta 
ise bu metaları alıp tüketen ve genel olarak siyasal, kültürel, 
bilimsel yönden edilgen bir yapıda yer alan toplumlar vardı. 

Yaşam boyu süren bir yolculuk 
Bugün aynı döngüyü yine yaşıyoruz. Bilgi toplumu olmayı 
başarabilenler tıpkı bir iki yüzyıl önce olduğu gibi yine direk-
siyonun başında. Arka koltuktakiler bu dönüşüme yine geç 
kalanlar. Tüm dünyanın veri ağlarıyla örüldüğü ve aslında en 
uzak coğrafyalardaki insanların bile bu ağa dâhil olabildiği bir 

sistemde nasıl oluyor da birileri diğerlerinden daha çok öne 
çıkıyor? Burada bilgi patlaması ve bilgi toplumu kavramlarına 
ek olarak başka bir kavram daha ortaya çıkıyor; yaşam boyu 
öğrenme. 
Bilgi çağının öğrenen toplumunda, yaşam boyu öğrenme ya-
şamın belli bir dönemine sıkıştırılmış eğitim ve öğrenme be-
cerilerinin aksine, sürekli değişen koşullara uyum sağlama 
amacıyla bütün yaşam boyunca sürecek bir öğrenme sürecine 
işaret ediyor. Yaşam boyu öğrenme aynı zamanda temel bece-
rilerin güncellenmesi yoluyla kişilere yeni fırsatlar yaratabilme 
ve daha ileri düzeyde öğrenim olanakları sunma anlamına da 
geliyor (Soran, Akkoyunlu ve Kavak, 2006:201). 

Değişimi izlemek ya da ona hükmetmek 
Görüldüğü üzere bilgiye erişme tek başına yeterli değil. Bilgiyi 
anlayacak ve onu yaşamın sürekliliği içerisinde kullanabilecek, 
değişen koşullara göre entegre edebilecek bir bilinç seviyesi 
gerekiyor. Aslıda bakacak olursak, bu bilincin ilk başta eğitim 
sisteminin tüm unsurlarına yansıtılması, özellikle üniversite-
lerde yaygınlaşması hayati önem taşıyor. Peki biz bireysel ola-
rak neler yapabiliriz? En baştan beri yazımızın temel konusu 
buydu. Çoktan eğitimini tamamlayıp iş yaşamının içine girmiş 
ve belirli mesafe kat etmiş insanlar sürece nasıl dâhil olabilir? 

Dergimizin içerik toplantısını yaparken pandemi sürecinin 
sağladığı daha çok zamanla insanların kendilerine katkı sağ-
layabilecekleri online eğitim, gelişim kaynaklarını aktarmaya 
karar vermiştik. Yazımız için araştırma yaparken kaynakla-
ra erişimden ziyade sürekli öğrenme konusuna değinmeden 
içerik oluşturmanın eksik kalacağını düşündük. Aşağıda ilgi 
alanlarınıza göre kendi bilgi altyapınıza katkı sunabileceğiniz 
belli başlı kaynakları listeledik. Ancak toplum olarak şu konu-
da gerçek bir farkındalığa ihtiyaç var; dünyamız, teknolojimiz 
inanılmaz bir hızda değişiyor. Bu değişimin bir parçası ve yön-
lendiricisi olmayı başaranlar aynı zamanda gelecekte imzası 
bulunacak toplumlar olacak. 

Udemy ile öğrenmenin sonu yok 
Uzaktan erişimle kendinizi birçok konuda geliştirebileceği-
niz platformların başında Udemy geliyor. Listenin başında 
Udemy var çünkü hem kapsam olarak çok geniş hem de ku-
rucusu Eren Bali, yani son derece başarılı bir Türk girişimci. 
130 bin civarında online kursa sahip olan Udemy, ücretli ve 
ücretsiz kurslarıyla kendilerini güncel tutmak veya bir uzman-
lığa adım atmak isteyenler için mantıklı bir adım olabilir. Ay-
rıca yetkinliğiniz olan alanda siz de kurs açıp, dünyanın dört 
bir yanından insana eğitim verebilirsiniz. Udemy’den alınan 
sertifikaların iş yaşamında saygınlığa sahip olduğunu da ekle-
mek gerekiyor. 

Dünya okulu: Khan Academy 
Khan Academy, uzaktan eğitim konusunda uzmanlaşmış bir 
site. Kendini, ‘dünya okulu’ olarak tanımlıyor ve gerçekten de 
hem öğrenciler hem de eğitmenler için son derece geniş bir 
eğitim içeriği sunuyor. Türkçe olarak 10 binden fazla eğitim 
videosu barındırıyor. Ayrıca öğretmen ya da öğrenci olmanıza 

gerek yok merak duyduğunuz birçok alanda bilgi altyapınızı 
geliştirmek için Khan Academy’den faydalanabilirsiniz. 

İİE-İstanbul İşletme Enstitüsü: İyi bir kariyer için 
daha çok donanım 
İstanbul İşletme Enstitüsü, 2020 yılında yaklaşık 1 milyon 600 
bin kişinin faydalandığı bir eğitim platformu. Akademisyenler 
ve öğretim görevlileri tarafından verilen eğitim programların-
da, kişilerin yeni yönetim anlayışı ve vizyonuna sahip olması 
amaçlanıyor. Eğitimler üniversite öğrencileri, profesyoneller 
ve yöneticiler gibi geniş çaplı bir hedef kitleye hitap ediyor. 

BTK Akademi: Yüksek teknoloji, yerli kaynaklar 
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında öncü, güvenilir ve milli 
bir eğitim merkezi olma hedefiyle Bilgi Teknolojileri Kurumu 
tarafından hayata geçirilen BTK Akademi, teknoloji dünyası-
nın güncel bilgisini kendini sürekli yenileyen eğitim anlayı-
şıyla halka aktarmayı amaçlıyor. BTK Akademi, özellikle bil-
gi teknolojileri alanında oluşturduğu dijital eğitim portali ile 
toplumun genelinde bir etki oluşturmaya odaklanıyor. 

Google Dijital Atölye 
İnternetin çok önemli bileşenlerinden biri olan Google’ın baş-
ta dijital pazarlama olmak üzere kariyer geliştirme, veri-tek-
noloji ve dijital güvenlik başlıkları altında sunduğu kurslar, 
özellikle girişimcileri ve bu alanı keşfetmek isteyenleri hedefli-
yor. Sosyal mecranın nasıl daha işlevsel kullanılabileceğini öğ-
renebileceğiniz bu kurslar dünya çapında yoğun ilgi görüyor.

Kaynakça: 
Soran, Haluk, Akkoyunlu, Buket ve Kavak, Yüksel (2006) “Yaşam Boyu Öğrenme 
Becerileri ve Eğiticilerin Eğitimi Programı: Hacettepe Üniversitesi Örneği”. 
H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30: 202. 
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TÜM YERKÜREDE CANLILARI 
TEHDİT EDEN VE ARTIK 
MAALESEF KRONİK HALE 
GELMEYE BAŞLAYAN 
KURAKLIK SORUNU, YAKIN 
GELECEĞİN EN ÖNEMLİ 
GÜNDEM MADDESİ OLACAK. 
ÇÜNKÜ BİLİYORUZ Kİ, SU 
YOKSA YAŞAM YOK, SU 
YOKSA YARIN YOK!
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SUYUN STRESİ YÜKSELDİKÇE

YAŞAMIN
NABZI 

DÜŞÜYOR 

Bundan 4 bin küsur yıl önce dünyanın 
ilk imparatorluğu haline gelen Akadlar, 
en yüksek dönemindeyken bir anda tarih 
sahnesinden silindi. Dünyanın en geliş-
miş antik medeniyetlerinden biri olan 
Maya Uygarlığı, sarsıcı bir şekilde yıkıldı. 
2000’li yılların başında Suriye’nin yaşadı-
ğı kuraklık 5-6 yıl kadar devam etti. Ta-
rım arazileri sulanamadı, insanlar şehir-
lere göç etti. Küçük isyanlar patlak verdi 
ve durum gittikçe içinden çıkılamaz bir 
hal aldı. Bugün Türkiye’de ‘resmi’ rakam-
lara göre 3 milyon 600 bin Suriyeli mül-
teci yaşıyor. Eş zamanlı olarak dünyanın 
farklı ülkelerinde yaşayan insanlar gittik-
çe zorlaşan koşullar nedeniyle göç etmek 
zorunda kalıyor, toplumsal olaylarda 
patlamalar yaşanıyor. Son derece gerçek-
çi bir ifadeyle tüm bunlar daha başlangıç. 
Bu bir kehanet değil, yaşayacaklarımızın 
ön gösterimi. Ve evet, hepsinin temelin-
de su var. Tüm canlıların başlıca yaşam 
kaynağı olan suya erişim gittikçe zorla-
şıyor, sorun etrafında şekillenen diğer 
sorunlar bir çığ gibi büyüyor. 

Yüzleşmeden çözüm üretmek 
mümkün değil 
Dünyada su kaynaklarının tüketim da-
ğılımına baktığımızda en büyük payı 
yüzde 69 ile tarımsal sulamanın aldığını 
görüyoruz. Tarımsal sulamayı yüzde 19 
ile sanayi ve yüzde 12 ile evsel kullanım 
takip ediyor. Yani su kaynaklarının çok 
önemli bir kısmını karnımızı doyurmak 
ve ‘modern’ dünyayı devam ettirmek için 
kullanıyoruz. Görünen o ki, suyu tedbir-
li kullanmak ya da yeni tarımsal sulama 
tekniklerinde çözüm aramak yeterli de-
ğil. Daha başka bir şey lazım. Bireysel ça-
balar ve bilinçlenme elbette önemli ama 
asıl olan küresel bir uyanışın gerçekleş-
mesi. Dürüst olmak gerekirse herhangi 
bir sorun etrafında gerçek bir küresel du-
ruşun sergilendiğini görmek pek müm-
kün olmadı bu zamana kadar. Bundan 
sonra olabilir mi, niye olmasın? Pande-
mi süreci yaşam alışkanlıkları üzerinde 
bir değişime neden olurken diğer taraf-
tan küremizin aslında ne kadar birbirine 
muhtaç canlılara ev sahipliği yaptığını 
anlattı. Bir yerlerden başlamak için bu 
süreç olumlu bir yöne evrilebilir. Bölge-
sel çıkarlar değil de uluslararası çıkarlar 
belirleyici olabilir. Bunu ne ölçüde başa-
rabileceğimize zamanla şahitlik edeceğiz. 
Ama tekrar hatırlatmak gerekirse su krizi 
ne bir bilim kurgu ne de şu an tahmin 
ettiğiniz kadar size uzak. Nispeten bere-

ketli geçen içinde bulunduğumuz ‘su yılı’ 
sayesinde barajlarımız bir nebze doldu. 
En azından bu yazı atlatabileceğiz. Ya 
sonraki yazlar ve yıllar ne olacak? Şu an 
üç yaşındaki oğlunuz, torununuz veya 
yeni doğum yapacak bir annenin bebe-
ği nasıl bir dünyada büyümek zorunda 
kalacak. Bu sorunun yanıtı bize ve coğ-
rafyanın başka başka yerlerinde yaşayan 
diğer ‘bizlere’ bağlı. Ya topyekûn uyanış 
ya da belirsiz karanlık bir gelecek. 

Suya ne oluyor? 
Suya bir şey olduğu yok yine dünyada ka-
lıyor. Ama asıl kullanılabilir olan su kay-
nakları hızla denize karışıyor veya hızla 
tükettiğimiz yer altı suları daha derinlere 
iniyor. Bunun bir örneğine Konya’da olu-
şan devasa obruklarla şahitlik ediyoruz. 
Döngünün kendini yenilemesine fırsat 
vermiyoruz. Suya sahip çıkamıyor oluşu-
muzun en temel nedeni tüketim alışkan-
lıklarımız ve kurduğumuz dünya düzeni. 
Karbon salınımı arttıkça dünya daha faz-
la ısınıyor, iklimler sıra dışı hale geliyor, 
kuraklık inanılmaz boyutlara ulaşıyor. 
Maalesef birçok iklimbilimci küresel ısın-
ma konusunda geri dönülemez noktayı 
çoktan geçtiğimizi düşünüyor. Yerimiz 

kısıtlı olduğu için bu araştırmaları detay-
landıramıyoruz ama basit bir aramayla 
bile bu konudaki saygın yayınlara ulaşa-
bilirsiniz. 

A planı tutmadı, B planını 
devreye sokalım
Bu zamana kadar su kaynakları konu-
sunda insanlığın bir A planı var mıy-
dı, elbette yoktu. Siyasal çekişmeler ve 
ulusal çıkarlar düzleminde devam eden 
karmaşada çokça yazıldı çizildi, tartışıl-
dı ama köklü bir plan hayata geçmedi. 
Şimdi geçmek zorunda, B planı işlemek 
zorunda çünkü C’ye ne vaktimiz ne de 
imkânlarımız yeterli olacak. B planında 
ne var diye bakarsak, elbette biraz önce 
değindiğimiz gibi bireyden topluma ve 
küreye yayılan bir bilinç kurgulamak 
mecburiyetindeyiz. İhtiyacımız olmaya-
nı kullanmayacak, tedbirli davranmanın 
hayatta kalmakla eş değer öneme sahip 
olduğunu göreceğiz. Ancak böylesine 
bir yüksek bilinç zincirleme reaksiyona 
neden olabilir ve gerek hükümetleri ge-
rekse özel şirketleri değişime zorlayabilir. 
Şöyle düşünün; her gün yüzbinlerce ton 
gıda maddesi çöpe gidiyor. Çöpe giden 
bu boyuttaki gıdanın üretilmesi için mil-
yonlarca metreküp kullanılabilir su har-
canıyor. Yani resmen yemeğimizi suyu-
muzu boşa harcıyoruz. Tarımsal sulama, 
enerji üretimi ve endüstriyel amaçlarla 
kullanılan ve yüzdesel olarak en büyük 
payı alan su tüketim noktalarında muaz-
zam boyutta ve hızda değişim şart. Suyu 
etkin kullanan toplumlar haline gelmek 
istiyorsak tarımsal sulamada, enerji üre-
timinde yeni teknoloji ve tekniklere bel 
bağlamaktan başka şansımız yok. Şöy-
le bitirelim; bugün bazı istisnalar hariç 
dünyanın tamamında klozetlerde içile-
bilir tatlı su kullanılıyor. Yani sifona her 
basışımızda geleceğimizi şebekeye uğur-
luyoruz. Oysa bunun önüne geçmenin 
öyle verimli yöntemleri var ki.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE 
PARALELİNDE ORTAYA ÇIKAN KURAKLIĞIN 
YARATTIĞI SU AZLIĞI, TARIMSAL ÜRETİMİN 
DÜŞMESİ, GIDA FİYATLARININ ARTMASI GİBİ 

SU VE GIDA İLE İLGİLİ OLUMSUZLUKLARI 
BERABERİNDE GETİRİYOR. BUNUN ÇOK 

SERT TOPLUMSAL YANSIMALARINA 
ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA ŞAHİT 

OLUYORUZ. BU NEDENLE KURAKLIK 
YALNIZCA İNSANLARI SUSUZ BIRAKMIYOR, 

DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR. GEÇMİŞTE 
FARKLI UYGARLIKLARDA, BUGÜN İSE 
SURİYE VE YEMEN’DE OLDUĞU GİBİ 

TOPLUMLARDA ONARILMASI GÜÇ DERİN 
YARALAR AÇIYOR. 
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Beyin sisini yönetmek için 9 öneri
Parkinson’s News Today’e göre “beyin sisini yönetmek” için öneriler şöyle:

DİNLENMEYİ 
İHMAL ETMEYİN
Kaliteli uyku ve onarıcı 
şekerlemeler önemlidir. 
Hafta sonları bile rutin 

uyku ve uyanma 
saatlerinizi 

değiştirmeyin.

EGZERSİZ 
YAPIN

Egzersiz, zihni meşgul 
eden tüm olağan 

şeylerden uzaklaşma 
şansı sunar. Ayrıca 

uykuyu iyileştirebilir.

EVİNİZİ VE 
ÇALIŞMA 

ALANINIZI 
DÜZENLEYİN

İhtiyaç duyduğunuz her 
şeye düzenli olarak kolayca 

erişilebilecek şekilde 
düzenleyin.

ZİHİN 
EGZERSİZİ 

YAPIN
Bulmaca, sudoku ve 

yapboz bulmacaları gibi 
düşündürücü alıştırmalar 

yapın. Hobiniz 
olsun.
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ÇOK ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYOR, COVİD 19’LA HER ANLAMDA MÜCADELE EDİYORUZ. 
BU SÜREÇ YANİ KABULLENDİĞİMİZ YAŞAM, BİZLERİ FİZİKSEL OLDUĞU KADAR PSİKLOJİK OLARAK DA 

ZORLUYOR. VE MAALESEF Kİ COVİD 19’UN YAN ETKİLERİNİ DE YAŞIYORUZ. BUNLARDAN BİRİ DE 
BEYİN SİSİ YANİ ZİHİNSEL YORGUNLUK. COVİD 19 GEÇİREN KİŞİLERDE DE GÖRÜLMEYE BAŞLAYAN 

BEYİN SİSİNDE, BELİRTİLERİ VE ÖNERİLERİ DİKKATE ALMAK ÇOK ÖNEMLİ.

Keleşlerlife
Sağlık

BEYNİMİZDEKİ SİSİ 
DAĞITMAK ELİMİZDE 

Yaşamı alt üst eden Covid 19’un uzun süreli etkilerinin olduğu 
da uzmanlarca ifade ediliyor. Araştırmalar, semptomları hafif 
geçiren hastaların bile beyin ve sinir sistemini olumsuz etkileyen 
nörolojik rahatsızlıklar yaşadığını gösteriyor. Bu rahatsızlıkların 
başında adını son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz “beyin sisi” 
geliyor. Özellikle Covid 19 geçirenlerin, iş ve özel yaşamalarına 
adapte olma konusunda sıkıntı yaşadıkları görülüyor. Yani be-
yin sisi insanların bilişsel işlevlerinde karışıklığa sebep oluyor. 
Özellikle konsantrasyon güçlüğü, unutkanlık, yorgunluk gibi 
etkileri oldukça fazla. Elbette beyin sisi sadece Covid 19’un se-
bep olduğu bir rahatsızlık değil; vitamin-mineral eksikliği, diya-

bet, tiroid ve beslenme bozukluğu gibi nedenlerle de ortaya çı-
kabiliyor. Peki, tedavisi mümkün mü? Uzmanlar, aylarca beyin 
sisi belirtileriyle mücadele ettikten sonra tamamen iyileşenlerin 
olduğunu ancak bu soruna karşı etkili bir tedavi yönteminin 
olmadığını belirtiyor. Bu nedenle bahsettiğimiz belirtileri gös-
teriyorsanız mutlaka bir uzmandan destek almanız gerekiyor. 
Unutmayın “zamanla geçer” dediğiniz beyin sisi sadece günlük 
hayatınızı olumsuz etkilemekle kalmaz. Hayatınızı içinden çı-
kamayacağınız bir duruma sokabilir ve hatta uzun vadede de-
mans (bunama) gibi hastalıklara yakalanmanıza yol açabilir. Bu 
sebeple zihinsel yorgunluğunuzu sakın hafife almayın.
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SAĞLIKLI 
BEYİN DİYETİ 

YAPIN
Fındık, avokado, 

hindistancevizi yağı ve 
omega-3 bakımından 

zengin yiyecekler 
tüketin.

ÖNCEDEN 
PLANLAYIN

Her şeyinizi 
hatta ilaçlarınızı 
bile önceden 

planlayın. 

KENDİNİZİ 
YORMAYIN
Aşırıya kaçmayın. 

Sakinleştirici 
aktivitelere 

katılın.

BİR ŞEYLER 
YAZIN

Bir yapılacaklar 
listesi ve takvimi 
yazın. Görünür 
bir yerde tutun.

GÜNÜN 
DOĞRU 

ZAMANINI SEÇİN
Zor ve karmaşık görevlerin 
üstesinden gelmek için her 
gün konsantrasyonunuzun 

en yüksek olduğu bir 
zamanı seçin.

Beyin sisi belirtileri nelerdir? 
s Unutkanlık, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon kaybı  s  Konuşurken kelime bulmada güçlük, düşüncelerini toparlayamamak

s Okuduğunu anlayamamak, karar vermede zorluk  s  Başladığı hiçbir işi bitirememek, iki işi aynı anda yapamamak

s Mental performans gerektiren her işte zorluk çekmek  s  Endişe ve kaygı duymak, olumsuz düşüncelere yoğunlaşmak

s Duygu durum değişiklikleri ve gereksiz öfke nöbetleri
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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

40
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KUGAKUGA

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 Açılabilir Panoramik Cam Tavan 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 Bi – Xenon Ayarlanabilir Ön Farlar
KONFOR PAKET n Isıtmalı Ön Cam n Isıtmalı Ön Koltuklar n Isıtmalı Direksiyon 

TEKNO PAKET n Şeritte Kalma Yardımcısı n Adaptif Hız Kontrol Sistemi n Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi n Kör Nokta Uyarı Sistemi 
n Ön Kamera n Trafik Levhası Tanıma Sistemi n Şerit Hizalama

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

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
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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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Keleşlerlife
Modeller

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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TRANSIT VANTRANSIT VAN

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 (4)
n 8” Ekran n Hız sabitleyici n Geri Görüş Kamerası n Ön/Arka Sensör n Ön Görüş Kamerası n Ön Sis Farları

n Klima (önden üflemeli)

OPSİYONLAR
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