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Yeni normal ve yeni dünya

Pandemi ile birlikte günlük hayatımızda ve alışkanlıklarımızda ciddi değişiklikler oldu. 
Uzaktan çalışma, e-öğrenme, sokağa çıkma kısıtlamaları, hijyen koşulları, yeni tüketim 
alışkanlıklarını da beraberinde getirdi.

Aşılamanın başlaması yakın gelecekte eski rutinimize dönme umudu vermiş olsa da, 
araştırmalar yakın bir gelecekte farklı pandemilerin ortaya çıkma ihtimaline dikkat çekiyor. 
Bu da yeni alışkanlıklarımızın bizimle kalacağını gösteriyor. Tüm bu belirsizlikler, zaman 
zaman olumsuz düşüncelere kapılmamıza sebep oluyor. Diğer taraftan iklim değişikliği, 
küresel bir kriz olarak gündemdeki yerini koruyor. Kuraklık ve buna bağlı kıtlık kapıda...

Artan bu farkındalık ile şirketler de topluma ve dünyaya karşı sorumluluklarını yerine 
getirmeyi, rakiplerinden farklılaşmayı, geleceğe ve değişime hazırlıklı olarak müşteriler 
nezdinde sürdürülebilir bir itibar kazanmayı çok önemli bir rekabet aracı olarak görüyor.
Karbon emisyonlarının azaltılması, enerji tasarrufu, özellikle tekstilde geri döşüm, elektrikli 
araçlar, ağaçlandırma gibi konular gündemde yerini aldı.

Ford Motor Company de gelecek teknolojileri konusunda çalışmaya devam ediyor. Bu 
sayımızda her geçen gün ülkemizde daha da popüler olan SUV modellerine yer verdik. 
Ford Kuga, Ford Ecosport ve Ford Puma modellerimizi aynı sayıda bir arada inceleyebilirsiniz. 
Çevreye duyarlı şirketlerden biri olan Axa Sigorta’nın Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra 
Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, söyleşi sayfalarımıza konuk oluyor.

Açık havada olmak ve seyahat edebilmenin daha da önemli olduğu bu günlerde Ford Ranger 
ile etkileyici rotaların ilginizi çekeceğini umuyoruz. Gelen sonbahara rağmen güneşli güzel 
havaların keyfini çıkarmanız dileği ile sağlıklı, bol kazançlı günler dilerim. 

Banu Keleş
Genel Yayın Yönetmeni

içindekiler
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FORD KUGA

Müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlandı
Yeni Ford Kuga, yakıt verimliliğine katkı sağlayan gelişmiş ae-
rodinamik özellikler dışında önceki nesil ile kıyaslandığında eş-
değer güç ve aktarma seçeneğine oranla 80 kg’a kadar ağırlık 
avantajı sağlayan Ford’un yeni esnek önden çekişli platformu 
üzerine yükseliyor. Sadece aerodinamik performansı iyileştir-
mekle ve önemli bir ağırlık avantajı sunmakla kalmayan yeni 
platform aynı zamanda Kuga’nın üstün güvenlik seviyesine de 
katkı sağlıyor. Kuga’nın çarpışma güvenliğinde önemli bir paya 
sahip olan yeni platform, gelişmiş sürüş dinamiklerini de be-
raberinde getiriyor. Ford Kuga daha şık ve zarif hatlar, arkaya 
doğru uzanan ön farlar, daha uzun motor kaputu, daha eğimli 
arka cam, genişleyen omuz ve daha alçak tavan çizgisiyle uzun 
dingil mesafesine sahip akıcı hatlarıyla çok daha prestijli, çevik 
ve dinamik bir görünümü beraberinde getiriyor. 

Kuga’nın karakterini sürüş koşullarına 
uyarlayan yepyeni sürüş modları
Yeni Kuga’da ayrıca ilk kez seçilebilir sürüş modu teknolojisi su-
nuluyor. Sistem gaz tepkisi, direksiyon sertliği ve çekiş kontrolü 
dışında otomatik modeller için vites değiştirme zamanlamasına 
müdahale ederek Kuga’nın sürüş karakterini uyarlıyor. Normal, 
Spor ve Eko sürüş modları dışında sunulan Kaygan Zemin sürüş 
modu sürücüye kar ve buz gibi daha az tutuş özelliğine sahip yü-
zeylerde daha fazla sürüş güvenliği sağlıyor. Derin Kar/Kum sürüş 
modu ise yumuşak ve gevşek zeminlerde aracın tutuşunu arttır-
maya yardımcı oluyor. Konfor, genişlik, esneklik ve bağlanabilir-
lik Yeni Kuga’nın yolcu deneyiminin temelini oluşturuyor. Kuga, 
yerini aldığı nesil ile kıyaslandığında 44 mm daha geniş, 89 mm 
daha uzun ve 20 mm daha fazla dingil mesafesine sahip. 

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

İç mekânda hayatı kolaylaştıran bağlanabilirlik 
Kuga’nın iç mekânı, kullanıcının hayatını kolaylaştıran yenilikçi 
çözümlerle donatılıyor. Kablosuz şarj gibi gelişmiş bağlanabilir-
lik çözümleri kabin içindeki kablo karmaşasını ortadan kaldı-
rıyor. Kullanıcı, akıllı telefonunu Bluetooth üzerinden Ford’un 
SYNC iletişim ve bilgi-eğlence sistemine bağlayarak aynı zaman-
da kablosuz şarj özelliğinden yararlanabiliyor ve 8 inçlik dokun-
matik ekrana sahip SYNC ile sisteme bağlı akıllı telefonun ve 
aracının bazı özelliklerini de kumanda edebiliyor. Sistem ayrıca 
Apple CarPlay ve Android Auto™ özelliklerini de destekliyor.

12,3 inç büyüklüğünde dijital gösterge paneliyle bir ilk
Yeni bir 12,3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge paneli, kesinti-
siz iç tasarım için kavisli üst kenarı kullanan serbest biçimli tek-
nolojiyle sektörde bir ilk olmasıyla öne çıkıyor. Serbest biçimli 
panel, ekranın içine yerleştirilmiş özel bir devreyle tasarımcıların 
geleneksel dikdörtgen tasarımın ötesinde şekiller kullanmasına 
imkân tanıyor. 24 bit gerçek renkli dijital gösterge paneli ayrın-
tılı, yüksek çözünürlüklü, daha gerçekçi görüntüler ve simgeler 
üreterek daha parlak, gözlerde daha az yorucu ve okunması ko-
lay bir yapı sunuyor. Bununla birlikte farklı sürüş modları ile 
farklı tasarıma sahip oluyor. Özel olarak geliştirilen 10 hoparlör-
lü 575 Watt gücündeki yeni B&O Ses Sistemi, hoparlörlerin ko-
numu ve akustik optimizasyonu ile araç içerisindeki her bir yol-
cuya benzersiz bir ses deneyimi yaşatıyor. Ford’un Akıllı Bagaj 
Kapağı teknolojisi kullanıcının elleri doluyken arka tamponun 
altına yapacağı basit bir ayak hareketiyle bagaj kapağını konforlu 
bir şekilde açma imkânı sunuyor. Ford mühendisleri yerinden 
çıkarılan bagaj örtüsünü göz önünden kaldıracak bir çözüm de 
geliştirdi. Bir çekme kayışı ile pratik şekilde yerinden sökülebi-
len bagaj örtüsü esnek bagaj zemininin altına gizlenebiliyor.
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FORD SUV DÜNYASININ ÜYELERİ PUMA, KUGA VE ECOSPORT’UN ÇARPICI TASARIMI, EŞSİZ KONFORU VE 
ZAMANIN ÖTESİNDE TEKNOLOJİLERİ SİZE BAMBAŞKA BİR DÜNYANIN KAPILARINI AÇIYOR. HAYATINIZIN 
HER ANINA UYGUN MODELLERİYLE SUV AİLESİ, VAZGEÇİLMEZİNİZ OLMAYA HAZIR. 

Keleşlerlife
Kapak Konusu

Ford Kuga, şık tasarımıyla dikkat çekerken tamamen yenile-
nen daha geniş iç mekân ve konfor sunan tasarım ve teknoloji 
detaylarıyla da öne çıkıyor. Style, Titanium ve daha sportif 
karakterli ST Line versiyonlarına sahip olan Ford Kuga, geliş-
miş güç ve aktarma organlarıyla sınıfının en iyi verimliliğini 
sunuyor. Ford Kuga, 1.5 litre EcoBoost benzinli, manuelin 
yanı sıra yeni sekiz vitesli otomatik şanzımanla da kombine 
edilebilen 1.5 litre EcoBlue dizel, Akıllı 4x4 Çekiş Sistemi ile 
sunulan 2.0lt Ecoblue dizel ve 2.5 litre PHEV benzinli motor-
la zengin bir güç ve aktarma organı çeşitliliği sunuyor. Ford 
Kuga, 150 mm ileri-geri hareket eden kızaklı arka koltuk ta-
sarımıyla sınıf lideri 2’nci sıra diz mesafesini ve esnek bagaj 

hacmi kullanımı imkânını birlikte sunuyor. Geniş ve ferah 
iç mekân özelliklerini; kablosuz şarj özelliği, 8 inçlik renkli 
dokunmatik ekranıyla SYNC bilgi-eğlence sistemi, premium 
B&O ses sistemi ve farklı sürüş modları ile tasarımı değişen 
12,3 inç büyüklüğünde Dijital Gösterge Paneli gibi gelişmiş 
konfor donanımları tamamlıyor. Euro NCAP tarafından en 
yüksek derecelendirme olan 5 yıldız ile değerlendirilen yeni 
Ford Kuga, Dur & Kalk ve Trafik Levhası Tanıma Sistemine 
sahip Adaptif Hız Kontrol ve Şerit Hizalama Asistanı, Ford 
Dinamik LED Ön Far Sistemi, Göz Hizası Gösterge Paneli ve 
Yeni Aktif Park Asistanı gibi gelişmiş teknolojilerle üstün gü-
venlik sunuyor.

TASARIM VE TEKNOLOJİNİN MÜKEMMEL BİRLEŞİMİ
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Güven veren teknolojiler
Ford Puma’nın çevresinde 12 adet ultrasonik sensör, üç adet ra-
dar ve iki adet kamera bulunuyor. Bunlar sürüşü daha konforlu 
ve daha güvenli hale getirmek için tasarlanan Ford Co-Pilot360 
teknolojilerini besliyor. Yedi vitesli otomatik şanzımanla birlikte 
sunulan Dur-Kalk özelliğine sahip Adaptif Hız Kontrol Sistemi, 
Trafik Levhası Tanıma Sistemi ve Şerit Hizalama Sistemi trafik-
teki diğer araçları algılayarak sürüş güvenliğine katkı sağlarken 
daha az stresli bir sürüş sunuyor. B-segment Ford’da bir ilk olan 
geniş açılı arka kamera dokunmatik ekranda yansıttığı 180 dere-
ce açılı görüntü ile aracın arkasından geçen yaya veya bisikletli-
lerin daha kolay görünmesini sağlıyor ve geri-geri park yerinden 
çıkma manevralarını daha güvenli hale getiriyor. 
Geri manevra konusunda sürücünün hayatını kolaylaştıran bir 
diğer donanım ise geri manevra esnasında aracın arka çapraz 
bölgesini denetleyen ve olası bir risk halinde sürücünün uya-
rıya reaksiyon göstermemesi halinde fren yapan Çapraz Trafik 
Uyarı Sistemi özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS). 
Ford’un Dikey Park özelliğine sahip Gelişmiş Otomatik Park 
Sistemi sürücülerin uygun park boşluğunu bulmasına ve eller 
serbest park etmesine yardımcı olurken, Uzun Far Asistanı kar-
şıdan gelen sürücünün gözünü kamaştırmamak için uzun farları 
otomatik olarak kapatıyor. Ford’un daha da geliştirdiği Şerit Ta-
kip Sisteminin Yol Kenarı Tespiti fonksiyonu asfalt yolun bittiği 
ve yumuşak zemin, sert toprak zemin veya çim alanın başladığı 
noktayı tespit ediyor ve aracın yoldan çıkmasını önlemek için 
direksiyona tork uygulayabiliyor. Yaya Algılama özelliğine sahip 
Çarpışma Önleme Yardımcısı yola yakın, yol üzerinde veya yol-
dan karşıya geçmek üzere olan insanları algılıyor ve olası çarpış-
mayı önlemek veya etkisini azaltmak üzere sürücüye yardımcı 
oluyor. Olası bir çarpışma sonrasında İkincil Çarpışma Freni 
devreye giriyor ve fren yaparak ikinci bir çarpışmanın oluşma-
sını önlüyor. Duran veya yavaş ilerleyen nesneyi algılayarak di-
reksiyona müdahale eden Acil Manevra Destek Sistemi de sürüş 
güvenliğine ve sürüş konforuna katkı sağlıyor. 

Yenilikçi ve davetkâr
Yeni Puma’nın iç mekânı sadece çekici bir görünüm sunmak 
üzere tasarlanmadı, aynı zamanda kullanıcıyı günlük hayatta 

destekleyen ergonomik ve kullanışlı bir mimariyle dikkat çeki-
yor. Bu segmentte bir ilk olan bel masajı özelliğine sahip ön 
koltuklar üç yönlü masaj sistemi, üç kademeli yoğunluk ayarıy-
la rahat ve konforlu yolculuklar sunuyor. Ergonomik şekli ile 
rahat ettiren ve vücudu sıkıca kavrayan ön koltukların sırtlığı 
ince ve zarif yapısıyla arka koltuk yolcularının diz mesafesine 
katkıda bulunuyor. Versiyona bağlı olarak sunulan sökülebilir 
ve yıkanabilir ön ve arka koltuk kılıfları kabin içini ilk günkü 
gibi temiz tutmaya yardımcı olurken müşteriye aynı zamanda 
çeşitli kişiselleştirme imkânları da sunuyor. Modern teknoloji-
nin tüm imkânlarını kullanıma sunan yeni Ford Puma, uyumlu 
akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği dışında iki adet USB 
girişi ile sürücü ve beraberindeki yolcuların şarj gereksinimle-
rine çözüm üretiyor. Sadece şarj çözümü sunmakla kalmayan 
yeni Puma akıllı telefonun araç sistemine entegrasyonuna yö-
nelik en güncel teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Kullanıcı 
akıllı telefonunu Bluetooth üzerinden SYNC 3 bilgi ve eğlence 
sistemine bağlayarak ses sistemini ve sisteme bağlı akıllı telefonu 
basit sesli komutlarla yönetme imkânı sunuyor. 
Gelişmiş B&O Ses Sistemi sürüş koşullarından bağımsız şekilde 
her zaman mümkün olan en iyi ses kalitesini üretmek üzere di-
namik olarak optimize edilmiş durumda. Bagaja entegre edilen 
ve bagaj hacminden ödün vermeyi gerektirmeyen 150 mm’ye 
200 mm ölçülerinde subwoofer dahil 10 hoparlörlü sistem ben-
zersiz bir müzik keyfi sunuyor. 

Şık, sportif ve baştan çıkarıcı tasarımıyla dikkat çeken yeni Ford 
Puma temelde Ford’un B segmenti platformunu kullanıyor an-
cak bunu arttırılmış dingil mesafesi ve iz genişliği ile SUV sınıfına 
özgü gövde orantılarıyla tamamlıyor. Puma, çarpıcı ve tamamen 
özgün bir siluet için alçak, eğimli bir tavan çizgisi kullanıyor. 
Önden arkaya doğru yükselen ve arkaya doğru iyice genişleyen 
omuz çizgisi dinamik ve güçlü bir görünümü beraberinde ge-
tiriyor. Düzgün ve akıcı hatları, özenle şekillendirilen tampon 
tamamlıyor. Yatay formlu iki parça stop lambası tasarımı, sadece 

daha geniş bir arka görünüm sunmakla kalmıyor aynı zamanda 
bagaj erişimi ve kullanımını kolaylaştırıyor. Yan gövde boyunca 
uzanan pürüzsüz ve akıcı hatlar alt gövdede ön ve arka lastikler 
arasındaki iç bükey oluşumla daha dinamik ve canlı bir görü-
nüm kazanıyor. Dinamik ve sportif tasarım LED sis lambaları 
gibi şık detaylarla tamamlanırken, yukarıda konumlandırılan 
farlarla birlikte özgün bir görünüm ortaya çıkıyor. 
Her biri aracın dinamik karakterini tamamlayan 11 farklı renk 
seçeneğine sahip yeni Ford Puma, yenilikçi bagaj çözümünün 
de aralarında bulunduğu son derece fonksiyonel ve kullanışlı 
yapısal özellikler sunuyor. Sınıfının ödün vermeyi gerektirme-
yen en iyi bagaj hacmine sahip olan yeni Puma’da 456 litrelik 
bir bagaj bulunuyor. Arka koltukların yatırılmasıyla 112 cm 
uzunluğunda, 97 cm genişliğinde ve 43 cm yüksekliğinde bir 
koli esnek kullanım özelliklerine sahip bagaja sığıyor. Müşteri 
gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen Ford MegaBox ile 
iki golf çantasını dik konumda rahatça barındırabilen derin ve 
çok yönlü bir depolama alanı ortaya çıkıyor. Bu ek depolama 
alanı 763 mm genişliğinde, 752 mm uzunluğunda ve 305 mm 
yüksekliğinde olmak üzere 80 litrelik bir alanı kullanıma su-
nuyor. Bu alanla birlikte bagaja örneğin 115 cm uzunluğunda 
bir bitkiyi koymak mümkün. Yine bu alan üzeri kapatılarak ça-
murlu botlar gibi kirli nesneleri yerleştirmek için değerlendiri-
lebiliyor. Özel gider tapası bu alanı su ile temizleme kolaylığı 
sağlıyor. Bagaj fonksiyonelliği üç farklı konumda ayarlanabilen 
bagaj zemini ve bu sınıfta bir ilk olan Ford Akıllı Bagaj Kapağı  
teknolojisi ile destekleniyor. 

ETKİLEYİCİ DIŞ TASARIMIYLA YENİ BİR SAYFA AÇIYOR 
FORD PUMA



10 EYLÜL-EKİM 2021 l 11

Sürücü destek teknolojileri ile güvenli ve 
konforlu sürüş deneyimi
Yeni Ford EcoSport, gelişmiş teknolojileri kullanarak kolay, ke-
yifli ve güvenli bir sürüş deneyimi sunmak amacıyla Ford’un et-
kileyici sürüş dinamiklerini ileriye taşıyor. Yeni Ford EcoSport 
ile sürücülerin hız limitleri dâhilinde kalmasına yardımcı olan 
Hız Kontrol Sistemi ile Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı ve park 
etmeyi daha etkili ve güvenli hale getiren Geri Görüş Kamerası ve 
ön/arka park sensörleri sürüş konforunu arttırıyor.  Sürücü des-
tek teknolojileri arasında motor torkunu ayarlayarak sürücülerin 
kontrolünü sürdürmesine yardımcı olmak için frenleme sağlayan 
Devrilme Kontrol Sistemi yer alıyor. Önde sürücü ve yolcu hava 
yastıkları, sürücü diz hava yastığı, göğüs kafesine ilave koruma 
sağlayan ve yolcuyu darbeden uzaklaştıracak şekilde tasarlanan 
yan hava yastıkları, yan darbelere karşı maksimum alanı koru-
yan perde hava yastıkları ile sürücü ve yolcuların güvenliği art-
tırılıyor. Sürüş stresini ortadan kaldırıp kullanıcıların yola daha 
iyi konsantre olmasını sağlayan otomatik yanan farlar ve yağmur 
sensörlü sileceklerin yanı sıra ısıtmalı direksiyon/ön koltuk ve 
Elektronik Otomatik Sıcaklık Kontrolü aracın konforunu en üst 
düzeye çıkarıyor. Temel sürüş bilgilerine erişimi kolaylaştıran 4,2 
inç renkli dijital gösterge ve soğuk sabahlarda yola daha çabuk 
çıkmaya yardımcı olan ısıtmalı ön cam ve elektrikli ısıtmalı katla-
nabilen yan aynalarla kullanıcılara daha fazla kolaylık sunuluyor.

Hayatı dolu dolu yaşayanlar için Yeni Ford EcoSport
Sportif tasarımı ve kompakt yapısı ile şehrin dinamik, canlı ve 
hızlı yapısına uyum sağlayan Ford EcoSport, hayatı dolu dolu 
yaşamak için macera dolu seyahatleri de destekleyen güvenli ve 
konforlu donanımlar sunuyor. Geniş saklama çözümleri sunan 
araç, yolculuklarda kullanıcıların yanlarına ihtiyaç duyabilecek-
leri tüm eşyaları almalarına olanak sağlıyor.  Yana açılan bagaj 
kapısı hacimli, yüksek paketlerin tavana monte edilen port ba-
gaja kolaylıkla yerleştirilmesine ve bagaj bölmesinin yüksekli-
ğinden yararlanılmasına imkân tanıyor.

İletişim ve eğlence sistemi sofistike bir dünyanın 
kapısını açıyor
Güvenlik ve konfor sağlayan donanımlarıyla lüks hissini yaşatan 
Ford EcoSport, teknolojileri ile de kullanıcıların farklı beğeni-
lerine alternatifler sunabiliyor. Apple CarPlay ile eşleştirilebi-
len Ford’un sofistike SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi, kul-
lanıcılara çeşitlilik gösteren akıllı bir dünyanın kapısını açıyor. 
Ford SYNC3, Yeni EcoSport’un yakınlaştırma/ uzaklaştırma ve 
kaydırma hareketleriyle kullanılabilen 8 inç renkli dokunmatik 
ekranıyla destekleniyor. Yeni EcoSport’un yeni özelliklerinden 
bir diğeri ise bagaja monte edilmiş alçak frekans hoparlörü ve 
konsolun ortasındaki hoparlör dâhil 10 hoparlörden oluşan 
özel olarak tasarlanan opsiyonel B&O PLAY ses sistemi. Sistemi 
kontrol eden en yeni Dijital Sinyal İşleme Amfisi de Surround 
Ses ayarı dâhil, ekolayzer ve miksaj kabiliyetiyle mükemmel bir 
ses deneyimi sağlıyor.

Ford EcoSport, göz alıcı tasarımı ve kişiselleştirme seçenekleri-
nin yanında sunduğu teknolojik özellikler ve eğlenceli karakte-
riyle hayatı farklı yaşamayı tercih edenler için segmentinde
öne çıkan bir model olma özelliği taşıyor. Yeni Ford EcoSport, 
müşterilerine daha fazla fonksiyonellik ve çok yönlülük ve daha 
rafine bir stil sunarken, Ford SYNC 3 Araç İçi Bilgi Ve Eğlence 
Sistemi, Hız Kontrol Sistemi ve Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı, 
ayrıca Geri Görüş Kamerası gibi sürücü destek teknolojilerini de 
içeriyor. Dinamik ve güçlü tasarımıyla dikkat çeken Yeni Ford 
EcoSport, kullanıcı odaklı iç mekânında 8 inç dokunmatik ek-
ran, ısıtmalı direksiyon ve ayarlanabilir bagaj bölmesi gibi akıllı 
saklama çözümleriyle ayrıcalıklı bir deneyim yaşatıyor.

Yeni EcoSport tarzınızı yansıtıyor
Yeni EcoSport Türkiye’de ST-Line donanımıyla sunuldu. ST-
Line donanımında, Ford Performance karakterini yansıtan tam-
ponlar ve yan etekler, siyah renkli tavan çıtaları ve far çerçeve-
leri, 18 inç koyu renkli alaşım jantlar, ST-Line işaretleri, farklı 
tavan rengi seçenekleri ön plana çıkıyor. İç mekanda ise deri 
kaplamalı, dikiş detaylı alt kısmı düz özgün ST-Line direksiyon, 
geri dönüşümlü malzemelerden üretilen ekolojik süet Miko®-
Dinamica şeritli dikiş detaylı parçalı deri koltuklar, deri kap-
lamalı el freni ve vites topuzu, ST-Line marşpiyel ve alaşımlı 
pedallar yer alıyor.

Dikkat çekici görünümüyle gözler hep üstünde
Altıgen yapılı ön ızgara tasarımı Yeni EcoSport’ta da ilk bakışta 
göze çarpıyor. Ön dizaynı tamamlayan köşeli tasarımlı farlar, 

gündüz yanan LED farları içeriyor. Sırt çantalarının şeritlerin-
den esinlenilen ve maceracı bir karakteri yansıtmak üzere ta-
sarlanan köşeli sis lambaları da öndeki profili tamamlıyor. Yeni 
EcoSport’un arka tamponu ve arka far tasarımları da daha net 
bir görünüm sunuyor. 18 inç alaşım jant tasarımı, sağlam ve 
sportif karakteri tamamlıyor. Yeni Ford EcoSport, ergonomik 
tasarımlı ve daha az tuş içeren orta konsolla iç mekânda rafi-
ne bir düzen sunuyor. Koltuk tasarımları ön ve arka yolcuların 
konforu için optimize edilerek parçalı deri/süet kaplaması ile 
lüks bir his veriyor. İç mekân için sunulan çeşitli akıllı saklama 
çözümlerinden biri olan ayarlanabilir bagaj zemini, gizli depola-
ma sağlamak için yükseltilebiliyor ya da bagaj kapasitesini 356 
litreye çıkarmak üzere alçaltılabiliyor. 

FORD ECOSPORT 
YÜKSEK PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Keleşlerlife
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Öncelikle sektörel görünüm hakkın-
da genel bilgilerle başlamak gerekirse; 
ülkemizde sigorta sektörünün ulaştığı 
noktayı rakamsal veriler eşliğinde özet-
ler misiniz? 
Sigorta sektörü pandemi ve doğal afet-
lerle tanımlanan zorlu bir yılı geride 
bırakarak elde ettiği reel yüzde 1-2 ora-
nında bir büyüme ile yeni yıla başladı. 
2021 yılsonunda sigorta sektörü olarak 
yüzde 18-19 oranında bir büyüme ön-
görüyoruz fakat enflasyonu da hesaba 
kattığımızda reel büyümenin sınırlı kal-
ması mümkün gözüküyor. TSB verile-
rine göre sektör yılın ilk 7 ayında prim 
üretimini önceki seneye göre yüzde 
15,6 oranında arttırarak hayat dışında 
45.6 milyar lira, hayat tarafında ise 9.1 
milyar lira olmak üzere toplam 54 mil-
yar 760 milyon liralık bir prim üretimi 
gerçekleştirdi. Bununla birlikte bu sene 

deneyimlediğimiz doğal afetler hasar 
ödemelerini dikkat çekici hale getirdi. 
Türkiye’de yaşanan orman yangınları ve 
sel felaketlerinin ardından sektörün be-
lirlemiş olduğu toplam hasar tutarı 150 
milyon liraya yaklaştı. 

AXA Sigorta’nın ülkemizdeki gelişim 
sürecine baktığımızda Cumhuriyet ile 
paralel bir tarihten bahsedebiliriz. Gü-
nümüzde AXA Sigorta’nın toplam faa-
liyetler bakımından sektörde üstlendiği 
misyonu ve pazardaki konumunu de-
ğerlendirir misiniz? 
AXA Sigorta olarak Türkiye’de sigorta 
sektörünün en köklü paydaşlarından 
biriyiz. Aynı zamanda 57 ülkede 104 
milyon müşteriye hizmet veren AXA 
Grubu’nun bir parçasıyız. Dolayısıyla 
129 yıllık tarihimizden gelen güçlü bir 
miras ve global bir şirket olmanın getir-

diği birikimle sektöre katkı sağlıyoruz. 
Özellikle teknoloji ve inovasyon alanla-
rında iddialıyız. Sigortacılığın geleceğini 
tasarlayan ve geliştiren bir sigorta şirke-
ti olarak Türkiye’de sigortacılığın 4.0’ı 
olmaya adayız. İnovasyon ve teknoloji 
alanında yıllar öncesine dayanan yatı-
rımlarımız ve Sigorta 4.0 stratejimizle 
ülkemizdeki Insurtech uygulamalarını 
zenginleştiriyoruz.
Öte yandan sigortacılık çözümlerimizi 
insanları ve onların değer verdikleri-
ni koruma misyonumuzdan hareketle 
oluşturuyoruz. Yalnızca hasar anında 
zararı karşılayan bir sigorta şirketi ol-
maktan ziyade ihtiyaç duydukları her 
anda müşterilerinin yanında olan bir 
çözüm ortağı olmayı amaçlıyoruz. Bu 
bakış açısıyla geliştirdiğimiz ürün ve 
hizmetlerimiz pazarda benzersiz bir yer 
tutuyor. Sektörde bir ilk olarak bisik-
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SİGORTA SEKTÖRÜ, PANDEMİDEN DOĞAL AFETLERE VE TEKNOLOJİDEKİ DEĞİŞİME KADAR YOĞUN BİR 
GÜNDEME SAHİP. HEM BU GÜNDEMİ HEM DE SON DÖNEMDE MÜŞTERİLERİ İÇİN BİRBİRİNDEN AVANTAJLI 

UYGULAMAYI HAYATA GEÇİREN AXA SİGORTA’NIN KURUMSAL GÜNDEMİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE ŞİRKETİN 
SATIŞ VE PAZARLAMA BAŞKANI FİRUZAN İŞCAN’A SORULARIMIZI YÖNELTTİK. BİR YANDAN MÜŞTERİLERİ İÇİN 

BENZERSİZ ÜRÜNLER GELİŞTİRMEYE ODAKLANDIKLARINI AKTARAN İŞCAN, DİĞER TARAFTAN DA KÜRESEL 
DÜZEYDE ETKİ YARATAN PROJELERDE YER ALDIKLARINI DİLE GETİRDİ. 

AXA SİGORTA SATIŞ VE PAZARLAMA BAŞKANI 
VE İCRA KURULU ÜYESİ FİRUZAN İŞCAN:

AXA SİGORTA, 
HAYATIN HER ANINDA 

ÇÖZÜM ORTAĞI 
OLMAYI HEDEFLİYOR 
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letçiyi merkezine alan Bisikletçi Dostu 
Sigorta, kadın girişimcilerden ilhamla 
onlara destek olmak için tasarladığımız 
Kadın Girişimci Sigortası, yalnızca bir 
sigorta uygulaması değil profesyonel bir 
sağlıklı yaşam asistanına benzer işlev gö-
ren AXAFit mobil uygulamamız, pande-
mi döneminde hayata geçirdiğimiz AXA 
Doktor Danışma Hattı ve AXA Bağımsız 
Yaşam Hattı gibi ürün ve hizmetlerimiz-
le fark yaratıyoruz.
Sadece müşterilerimiz için değer yarat-
makla sınırlı kalmıyor; insanlığın ge-
lişimi adına insanlık için önemli olanı 
korumak üzere çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. İşimizin merkezine sürdü-
rülebilirliği alarak ülke için yaratılan 
ekonomik değerin ötesine geçmek için 
kesintisiz çaba göstererek; spor, çevre ve 
eğitim gibi alanlarda da toplumsal ka-
zanımlara yatırım yapıyoruz. Altınordu 
Futbol Kulübü ve Türkiye Voleybol Fe-
derasyonu ile olan değer ortaklıklarımız 
çerçevesinde ülkemizde spor kültürü-
nün gelişmesi ve genç sporcuların yetiş-
mesini destekliyor; milli gururlara ortak 
oluyoruz. İklim krizine karşı hayata ge-
çirdiğimiz Dünya için Hareket Et Projesi 
de bunlardan biri. Proje ile fiziksel ha-
reketsizlik ve gezegen sağlığı arasındaki 
bağa dikkat çekerek herkesi iklim deği-
şikliğine karşı daha çok hareket etmeye 
davet ediyoruz.

Son iki yıllık süreçte pandemi ve birta-
kım sıra dışı etkenlerin en yoğun hisse-
dildiği sektörlerin başında sigorta geldi. 
Hem söz konusu etkiler hem de böyle 
bir ortamda AXA Sigorta’nın sergile-
diği performansı detaylandırır mısınız? 
Bu süreç, müşteri kanadındaki eğilim-
lerde ne tür değişimlere neden oldu? 
Son iki yılda emsalsiz bir pandemi ve 
onun yanı sıra deprem, yangın ve sel 
gibi birçok acı doğal afet yaşadık. Ön-
celikle geçtiğimiz 2 yılda ülkemizde de-
neyimlediğimiz depremler, orman yan-
gınları ve sel gibi doğal afetlerde AXA 
Sigorta olarak bölgedeki zararı en aza 
indirmek, bölgedeki yaşamı eski haline 
getirebilmek amacıyla , özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içe-
risinde kurumsal desteklerimizi gerçek-
leştirdik. Benzer biçimde bölgedeki ye-
rel ekiplerimiz sigortalılarımıza sağlıklı 
ve öncelikli olarak hizmet verebilmek 
için hızla koordine oldu.  
Bu süreç müşterilerimizin davranış bi-

çimlerini ve beklentilerinde belli deği-
şikliklere yol açarak bize değerli öğreti-
ler sağladı. Pandemi insanların bir kez 
daha sağlıklarının değerini hatırlaması-
na vesile oldu ve sağlığı güvence altına 
alma güdüsünü kuvvetlendirdi. Burada 
SGK payını da içermesi ve uygun fiyatlı 
olması sebebiyle tamamlayıcı sağlık si-
gortalarına olan ilgi artış gösterdi. Öte 
yandan insanlar evlerinde daha çok va-
kit geçirmeye başladı ve dolayısıyla si-
gortacılıkta dijital kanallara yöneldiler.

AXA Sigorta olarak ödeyenden çözüm 
ortağına anlayışı ile çalıştığımız için 
pandemi döneminde müşterilerimizin 
yanında olmak, onların hayatına olumlu 
katkıda bulunmak en önemli önceliği-
miz oldu. Bir açıdan pandemi güçlü tek-
nolojik altyapımızla birleşerek müşteri-
lerimizin ihtiyaçlarına çevik ve verimli 
yanıtlar verme konusunda kaslarımızı 
geliştirdi. Pandeminin ilk günlerinden 
itibaren istisna olmasına karşın müşte-
rilerimizin COVID-19’dan kaynaklanan 
tedavi masraflarını karşılamaya başladık 
ve temmuz ayında tüm salgın hastalıkla-
rı tamamlayıcı sağlık sigortasının temi-
nat kapsamına dâhil ettik. COVID-19 
salgınıyla birlikte her zaman yanında 
olduğumuz müşterilerimize ihtiyaç 
duydukları farklı konularda ayrıcalıklı 
dijital hizmetler sunarak bu dönemde 
hayatlarını kolaylaştırmayı hedefledik. 
İnsanların hastaneye gitmekten korktu-
ğunu fark ettik ve AXA Doktor Danışma 
Hattı’nı geliştirdik; böylece müşterile-
rimiz yazılı, sözlü ve görüntülü olarak 
doktorlarla buluşmaya devam edebildi.  

Dergimizin kapsamıyla paralel olarak 
otomotiv ekosistemi içerisinde müşte-
rilerinize sunduğunuz hizmetler ve ay-
rıcalıklar hakkında bilgi verir misiniz? 
Özellikle araç sahiplerinin kasko gibi 
branşlarda yeterli bilince ulaştığını ifade 
etmek mümkün mü? 
Maddi hasarı karşılayan kasko poliçele-
ri trafikteki olası risklere karşı araç sa-
hipleri için kurtarıcı rol oynuyor. Tüm 
bunların dışında kasko sigortaları ça-
lınma, çalınmaya teşebbüs, doğal afet-
ler ve yanma gibi diğer durumlarda da 
devreye girerek avantaj sağlıyor. AXA 
Sigorta olarak araç sahiplerinin yüzleş-
mek zorunda olduğu riskler ve zararları 
göz önünde bulundurarak hazırladığı-
mız ekonomik, pratik ve güvenli paket 
poliçelerimizle, müşterilerimizin maddi 
zararını maksimum ölçüde karşılamayı 
hedefliyoruz. Ayrıca asistans hizmetleri-
mizle aracınızın kaza yapması ya da arı-
zalanması durumunda çekici ve yerinde 
tamir hizmeti, ambulans ve refakatçi 
doktor hizmeti gibi kapsamlı hizmetler-
le müşterilerimizin yanında oluyoruz. 
Yol yardımın yanı sıra kişisel asistans 
hizmetlerimizle müşterilerimiz restoran 
ve otel rezervasyonları, araç kiralama 
organizasyonlarında indirim gibi des-
teklerden faydalanabiliyor.
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“Axa Sigorta, Ford sahiplerine 
ayrıcalıklı ürünlerle 
katkı sağlıyor”
Ford markalı araçlara özel geliştirdiği-
miz genişletilmiş bir kasko ürünümüz 
de var. Fkasko adlı bu ürün orijinal 
yedek parça hizmeti, Ford bayilerinde 
uzman servis ekibi ayrıcalığı ve Ford gü-
venlik standartlarına uygun onarım ga-
rantisiyle Ford sahiplerinin kendilerini 
hep güvende hissetmesini sağlıyor. Ürü-
nün aynı zamanda muafiyetsiz orijinal 
cam değişimi, yüzde 65’e varan hasar-
sızlık indirimi ve belirli bir limite kadar 
ekspertiz ve hızlı onarım ayrıcalığı gibi 
avantajları da bulunuyor.
Buna ek olarak müşteri deneyimini 
mükemmelleştirmek için sunduğumuz 
Türkiye’nin ilk telematik ve kişiselleş-
tirilmiş kasko ürünü olan AXAGO var. 
AXAGO, otomobillere yerleştirilen cihaz 
ve sürücünün mobil telefonuna yükle-
yebileceği bir mobil uygulama ile yö-
netiliyor ve ani hızlanma, sert fren, hız 
limit aşımı, sert dönüş gibi sürüş davra-
nışlarını takip ederek puanlama yapıyor. 
Bu puanlamalar sayesinde müşterileri-
miz sürüş davranışlarını iyileştirebiliyor 
ve kasko yenilenmelerinde yüzde 20’ye 
varan prim indirimi elde edebiliyorlar. 
Araç sahiplerinin de kasko branşında 
yeterli bilince ulaştığını ifade etmek 
maalesef mümkün değil. Öyle ki hala 
zorunlu trafik sigortasını dahi yaptır-
mamış milyonlarca araç trafiğe çıkıyor. 
Tıpkı Türkiye’de genel sigorta farkında-
lığı seviyesi gibi kasko branşında da pe-
netrasyonun ve bilincin artması gereki-
yor. Bu noktada sigorta şirketleri olarak 
müşterek çalışmalar yapmak, sigortalılık 
oranının artırılmasına, kamu üzerinde-
ki yükün hafifletilmesine ve bu alanda 
gelişmeye destek olmak gibi önemli bir 
sorumluluğumuz var. 
 
Sektörlerden bağımsız olarak karşımıza 
çıkan bir diğer gündem maddesi dijital-
leşme. AXA Sigorta, bu alanı hizmetle-
rine nasıl entegre ediyor ve müşterileri-
ne buradaki avantajları nasıl yansıtıyor? 
Dünyayı yeniden şekillendiren unsur-
ların başında hiç şüphesiz ki teknoloji 
geliyor. Teknolojik gelişmelerin büyük 
bir ivmeyle hayata geçirildiği, küresel 
ekonominin her yerine sirayet ettiği bir 
çağdayız. Benzer durumu sigortacılık 
sektöründe de gözlemliyoruz. Yapay 
zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri, 

veri analitiği, mobil teknolojiler sek-
tördeki tüm paydaşların faydalandığı 
dijital teknolojiler haline geldi. Bu doğ-
rultuda AXA Sigorta olarak teknoloji ve 
dijitalleşme konusunda en büyük yol 
haritamız 2018’de hayata geçirdiğimiz 
Sigorta 4.0 stratejisi. Müşteri, acente, 
çalışan ve süreç olmak üzere 4 koldan 
ilerlediğimiz bu strateji ile teknoloji-
yi işimizin bir parçası haline getirmeyi 
planlıyoruz. Güçlü dijital altyapımızın 
bir diğer çıktısı yeni nesil mobil uygula-
mamız AXAFit ile zaman ve mekândan 
bağımsız olarak, özgür ve hızlı bir şe-
kilde tüm işlerimizi ve iletişimimizi ta-
kip edebilme avantajını müşterilerimize 
sağlıyoruz. AXAFit, müşterilerimizin 
sigortacılık işlemlerini kolaylıkla tek bir 
noktadan yürütmesini sağlıyor ve aynı 
zamanda iyi bir yaşam sürmek isteyen 
herkese sağlık ve spor alanında pek çok 
içerik ve özellik sunuyor. 

Şirketlerin başarılarında hiç kuşkusuz 
yönetim kademelerinin vizyonu belir-
leyici oluyor. Alanında Türkiye’nin en 
etkili yöneticilerinden biri unvanına 
sahip bir yönetici olarak iş konusundaki 
hassasiyetlerinizi ve sigorta sektöründe 
yönetici olmanın kendine has dinamik-
lerini paylaşır mısınız?
Sigortacılar olarak bütün faaliyetleri-

mizin merkezinde insanın yer aldığını 
asla unutmamız gerekiyor. Bizim en 
büyük amacımız riskleri öngörüp ha-
sar gerçekleşmeden ona uygun önemler 
alınmasını sağlayarak insanları ve değer 
verdiklerini koruma altına almak. Tam 
da bu yüzden AXA Sigorta olarak müş-
terilerimiz için hasarı ödeyen bir sigorta 
şirketinden hayatlarının her anında yan-
larında olacak bir çözüm ortağına dö-
nüşmek istiyoruz. Bunun yanı sıra insan 
merkezli vizyonumuzu, inovasyon ve 
teknoloji alanındaki güçlü altyapımızla 
birleştirerek ülkemizdeki sigorta sektö-
rünü besliyor olmak çok güzel. Ayrıca 
pazarlama ve iletişim faaliyetlerimizle 
ülkemizde sigorta bilincini arttırmak 
için çalışmalar yürütüyor olmak da işi-
mizin sosyal yanını bir kez daha hatır-
latıyor. Toplumun sürdürülebilirliği için 
katkı sağlayan, ülkemizin kalkınmasına 
ve toplumun her kesiminden insanın 
hayattaki olağan risklere karşı korun-
masına vesile olan bir iş yapıyor olmayı 
kişisel olarak da tatmin edici buluyo-
rum. Son olarak, AXA Sigorta çalışanları 
ve başta acenteler olmak üzere dağıtım 
kanallarından oluşan aile gibi koca bir 
organizasyonda takım olarak çalışmak 
beni mutlu ediyor. Türkiye’nin her nok-
tasına erişmek ve AXA Sigorta ailesiyle 
olmak çok güzel.

KELEŞLER İSTANBUL 
SİGORTA, DEĞERLERİMİZİ 
BAŞARIYLA TEMSİL EDİYOR  
Acenteler bizim için her zaman çok 
önemli. İşimizi mekanik olmaktan 
çıkartıyor ve insanlarla aramızda 
köprü oluşturuyor, sigorta ürün 
ve hizmetlerinin müşteriye doğru 
aktarılmasında önemli rol oynuyorlar. 
AXA Sigorta olarak acentelerimizle 
düzenli olarak buluşmaya, onların geri 
bildirim ve beklentileri doğrultusunda 
kendimizi geliştirmeye gayret 
ediyoruz. 2003 yılından bu yana 
birlikte çalıştığımız Keleşler İstanbul 
Sigorta, müşteri memnuniyetini ön 
planda tutan ve her daim en iyi hizmeti 
sunmaya gayret eden çok değerli 
bir iş ortağımız. Birlikte çalışma 
fırsatı bulduğumuz ve paylaştığımız 
değerleri büyüterek ülkemizin sigorta 
ekosistemini zenginleştirebildiğimiz 
için mutluyuz. Bu ortaklığın uzun yıllar 
süregelerek değer yaratmaya devam 
etmesini temenni ediyoruz.

14

ARAÇ SAHİPLERİNİN KASKO BRANŞINDA YETERLİ BİLİNCE 
ULAŞTIĞINI İFADE ETMEK MAALESEF MÜMKÜN DEĞİL. ÖYLE 
Kİ, HÂLÂ ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINI DAHİ YAPTIRMAMIŞ 
MİLYONLARCA ARAÇ, TRAFİĞE ÇIKIYOR. TIPKI TÜRKİYE’DE GENEL 
SİGORTA FARKINDALIĞI SEVİYESİ GİBİ KASKO BRANŞINDA DA 
PENETRASYONUN VE BİLİNCİN ARTMASI GEREKİYOR.
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Ford Ranger’ın sunduğu üstün güç, teknoloji ve sürüş hazzını en iyi şekilde deneyimleyebileceğiniz rotaları hazırlarken 
oldukça seçici davrandık. Bir hafta sonu kaçamağı ya da birkaç günlük yolculuk terapisi… Hangisini tercih ederseniz 

edin, günün sonunda mutluluk garanti. Listemizin başında İstanbul’dan çok da uzaklaşmadan ulaşabileceğiniz bir rota 
var. Kocaeli’deki Yuvacık Barajından başlayan bu parkur, Sakarya’nın Pamukova ilçesine kadar uzanıyor. İstanbul’un 

hemen yanı başında sayılabilecek bir noktada son derece keyifli bir yolculuk yaparken, İnönü ve Ercuva Yaylası 
üzerinden devam ederek, Pamukova’ya ulaşacaksınız. Yol boyunca etkileyici bir tabiat size eşlik edecek. Yaklaşık 50 

kilometrelik güzergâh hiç mola vermeden 2 saatten biraz fazla sürüyor. Ama emin olun sıkça durup etrafı izlemek 
isteyeceksiniz. Bu mollalarda yol üzerindeki köylere uğrayarak doğal ürünlere de ulaşabilirsiniz. Yolun geneli asfalt 

ancak bozuk kısımlar da mevcut. Zaten onların üstesinden de Ford Ranger gelecek. 

Aslında İstanbul’dan çıkıp İğneada’ya ulaşmak için çoğu kişinin bildiği üzere yeni yapılan yol çalışmalarıyla çok daha kolay 
hale geldi. Ama bizim için yoldan ayrılma, doğayla bütünleşme vakti. İğneada bölgesi longoz ormanları ve tabiatın bin bir 
harikasıyla zaten çok etkileyiciyken size önerdiğimiz yolu kullanarak bu keyfi katlayabilirsiniz. İstanbul’dan yola çıktıktan 

sonra Çerkezköy üzerinden devam ettiğinizde önce Saray, ardından Okçular ve Akpınar güzergâhını takip etmeniz gerekiyor. 
Akpınar’ı geçtikten sonra ise rotayı Kömürköy üzerinden Cehennem Şelalelerine doğru çevirin. Yol asfalt olmakla birlikte 
bolca viraj var. Cehennem Şelaleleri muazzam bir güzellik sunuyor. Buradaki molanızı tamamladıktan sonra Demirköy’ü 

takip ederek İğneada’ya ulaşabilirsiniz. Bölgede görülecek çok yer, yapılacak çok şey var. O kısmını size bırakıyoruz. 

FORD RANGER İLE 

YUVACIK-PAMUKOVA 

DEMİRKÖY-İĞNEADA 

ALIŞILMIŞIN DIŞINA ÇIKMAK, CESARET, HEYECAN VE ELBETTE MÜKEMMEL BİR YOL 
ARKADAŞI GEREKTİRİR. FORD RANGER SAHİPLERİNİN SIKÇA DENEYİMLEDİĞİ BU DUYGUYA 
EŞLİK ETMEK İÇİN SIRA DIŞI MANZARALARIYLA BİRBİRİNDEN ÖZEL ‘RANGER ROTALARINI’ 
SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ. KEYFİNİZ BOL, HEYECANINIZ YÜKSEK OLSUN.  

BEŞ ETKİLEYİCİ ROTA
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Minimum bir gecelik konaklama gerekecek, 
bir hayli virajlı yollardan geçecek ama 
nihayetinde unutulmaz bir yol hikâyesine 
sahip olacaksınız. Şöyle düşünün, bu 
rota üzerindeki bazı yerleşim yerlerine 
ulaşım, uzun süre yalnızca deniz 
üzerinden sağlanmış. Bu nedenle 
hem doğa hem günlük yaşam son 
derece özgün kalmayı başarabilmiş. 
Bugün bile aynı dokunulmamışlığı 
hissedecek, çoğu kişinin bilmediği 
bu güzergâhı yakın çevrenizden belki de ilk 
siz deneyimleyeceksiniz. Detaylara gelirsek; büyük kısmı 
Karadeniz’e paralel seyreden güzergâha başlamak için birkaç 
alternatif var. En makul olanı Anadolu otoyolunu kullanarak 
Bartın’a ulaşmak. Bartın ile birlikte macera başlıyor. Elbette 
ilk durağınız Amasra olmalı. Artık dünyaya açılan ününü 
sonuna kadar hak eden Amasra’yı geçtikten sonra ise Küre 
Dağları’nın denizle kucaklaştığı virajları takip etmelisiniz. Yol 
asfalt ve genel itibarıyla sorun yaşatmayacaktır. Yol boyunca 
Karadeniz’e selam verip kimi zamansa sık ormanların içinden 
geçeceksiniz. Ve karşınızda Cide. Hani yazının başında dedik 
ya, çok da uzak olmayan bir zamana kadar ulaşım denizden 
sağlanıyormuş diye. İşte Cide bu ilçelerden birisi. Öylesine 
güzel, öylesine sakin, öylesine nevi şahsına münhasır...  
Bu yol göze ve ruha hitap ettiği kadar yemek kültürü konusunda 
da zenginlikler barındırıyor. Hem Karadeniz’den elde edilen 

taze deniz ürünlerini hem de köylerde hazırlanan 
doğal ürünleri yol boyu duraklarda 

deneyimleyebilirsiniz. 

Yolculuk Cide’den sonra İnebolu, Abana, Türkeli üzerinden 
devam ediyor. Türkeli’ni geçince yakın zamanda büyük bir sel 
felaketi yaşayan Ayancık ilçesine ulaşacaksınız. Sel esnasında 
Sinop’a bağlanan yol büyük hasar gördü ancak an itibarıyla 
ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Buradan devam 
ettiğinizde bir saat kadar sonra Sinop’a varmış olacaksınız. 
Sinop hem yaz aylarında hem de son baharda dinlenmek 
için mükemmel bir tercih. Temiz denizinin yanı sıra açılan 
balık sezonuyla birlikte en taze ürünleri tadabilirsiniz. Sinop 
mantısını ve nokulunu denemeyi unutmayın. Sinop’tan 
Samsun’a doğru 45 dakikalık mesafede yer alan Gerze ilçesi, 
Sinop’a gelenlerin ikinci durak noktası oluyor. Hamsilos, 
İnce Burun, Erfelek Şelaleleri gibi gizli hazineler bu uzun 
yolculuğun karşılığını misliyle vermiş olacak. Yolun tamamı 
400 kilometrenin üzerinde. En az bir gece konaklama 
gerekecektir ama vakti bol tutup bu güzergâha en az iki gün 
ayırmanızı öneririz. 

BARTIN-SİNOP 
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Sinop’a kadar geldiniz, peki daha 
fazlasına hazır mısınız? Bu kez de rotayı 

Artvin-Macahel güzergâhına çeviriyoruz. 
Artvin’den Macahel’e olan uzaklık 85 

kilometre. Ortalama iki saat kadar sürüyor 
ama mevsim itibarıyla bir saat de biz 

ekleyelim. Listeye neden bu rotayı ekledik? 
Çünkü hak ediyor. Artvin’in Borçka 

ilçesine bağlı olan Macahel, muazzam bir 
coğrafyaya sahip. Toplamda 18 köyden 
oluşuyor ancak 1921 Türkiye – Rusya 

sınır anlaşmasından sonra bu köylerden 
12 tanesi Gürcistan’da 6 tanesi ise Türkiye 

sınırları içinde kalmış. Bugün Macahel’i 
oluşturan altı köyün isimleri Camili, 

Efeler, Kayalar, Uğur, Düzenli ve Maral 
şeklinde sıralanıyor. Köyleri ve köylere 

ulaşan yolun sunduklarını görünce 
neden listemize dâhil ettiğimizi daha iyi 

anlayacaksınız. Yol bundan birkaç yıl 
öncesine göre çok daha iyi olsa da, zaman 

zaman Ranger’ın üstün yeteneklerine 
ihtiyaç duyacağınız parkurlar olacak. Bu da 
yoldan ve manzaradan aldığınız keyfi emin 

olun daha da artıracak. Macahel, birçok 
doğa tutkunu ya da fotoğrafçı tarafından 
bilinse de henüz yeteri kadar tanınırlığı 

olduğunu söylemek pek mümkün değil. 
Macahel’in gözlerden ırak olmasının 

nedeni, coğrafi konumu ve iklimi. Dört 
bir yanı dağlarla çevrili bir alanda gizli 

vadiler silsilesi olarak saklanıyor. Macahel’e 
Borçka yönünden giden tek yol, Batamya 

(Küçük Yayla) 1850 metre yükseğe 
çıktıktan sonra tekrar 400 metreye inen bir 
geçitten oluşuyor. Bölge insanı son derece 

sıcakkanlı ve misafirperver. Ancak özel 
konaklama imkânı da var. Daha fazla detay 

vermiyoruz çünkü yolculuk öncesi kişisel 
tercihlerinize göre güzel bir planlama 

yapmanız gerekiyor. 

Hem kendinin hem de Ranger’ının 
limitlerini biraz daha zorlamak 
isteyenler için mükemmel bir rota. 
Aslında Aladağlar için tek bir güzergâh 
belirlemek pek mümkün değil. Üç 
şehri, Niğde, Kayseri ve Adana’yı 
içine alan bu bölge, alternatif rotaları 
ve zorlu sürüş noktaları bakımından 
bir hayli zengin. Toros sıradağlarının en yüksek 
zirvelerine ev sahipliği yapan Aladağlar, Alp-Himalaya kıvrımının bir 
parçası olan Toros Dağları’nın orta kısmını oluşturuyorlar. Aladağlar’da 3000 
metrenin üzerinde yaklaşık 60 zirve bulunuyor. Derin vadileri, mağaraları, 
buzul kayalıkları, kanyonları, platoları, zengin yaban hayatı ve yemyeşil 
dokusuyla yoldan ayrılıp doğayla kucaklaşmak isteyenler için son derece büyük 
potansiyel sunuyor. Yedi Göller, Hacer Ormanı, Kapuzbaşı Şelaleleri, buzul 
gölleri gibi doğa harikası noktaları ile en güzel seyahat noktalarından biri olan 
Aladağlar, özellikle yaz ve sonbahar aylarında yoğun ilgi görüyor. Aladağların 
uygun ulaşım noktası ise Niğde’nin Çamardı ilçesinde bulunuyor. Kayseri-
Yahyalı arası 66 km, Niğde-Çamardı arası 65 km, Adana-Çamardı arası ise 
160 km mesafede yer alıyor. Bölgede bilinen rotaların yanı sıra birçok stabilize 
yol ve patika da arazi aracıyla seyahat etmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Kimi 
zaman riskli noktaları da barındırdığından bu rotayı tercih ettiğinizde öncelikle 
iyi bir planlama yapmanız gerekiyor. Ama ülkemizin bu cennet köşesi de 
mutlaka görülmesi gereken yerler listesinde yer alıyor. 

ARTVİN-MACAHEL 

KENDİNİ BULMANIN BİR YOLUNU BUL! 
Her zaman sınıfında en güçlü pikaplardan biri olan Ranger, uzak bir yere gitmek istediği-
nizde daima doğru seçim yaptığınızı size hatırlatan bir araç. Yol nereye götürürse götür-
sün, Yeni Ranger performansıyla, torkuyla, etkili çekiş gücüyle, yakıt ekonomisiyle, değişen 
koşullara her durumda adapte oluyor. Gelişmiş, yeni 10 ileri otomatik vitesli şanzımanla 
Yeni Ranger, yakıt ekonomisi ve ödüllendirici bir hızlanma sunuyor. Şanzımanın değişen 
koşullara zahmetsizce adapte olmasını sağlayan gerçek zamanlı adaptif vites değiştirme 
özelliğini kullanıyor. Böylelikle, ister otoyolda isterse zorlu arazi şartlarında olun, daima 
doğru zamanda doğru vitesi seçebiliyorsunuz. Sürüş sırasında sadece bir düğme hareketiy-
le 4x4 çekiş sistemini aktif hale getirilebilir ve tekrar kapatabilirsiniz. Yeni Ford Ranger’da; 
XLT donanım versiyonunda 170 PS gücünde 2.0 litre EcoBlue ve Wildtrak donanımda 213 PS 
gücünde 2.0 litre EcoBlue olmak üzere farklı donanım ve motor kombinasyonu bulunuyor.
Avrupa’nın en çok satan pick-up modelinin en güçlü ve yüksek performanslı versiyonu olan 
Ford Ranger Raptor ise gerçek off-road pick-up performansını Türkiye’deki kullanıcılara su-
nuyor. Ford’un F 150 Raptor modelinden ilham alarak geliştirdiği yeni Ranger Raptor, zorlu 
arazi kullanımlarını destekleyecek şekildeki tasarımı ve 500 nm tork üreten 213 PS gücün-
deki motoru ve segmentinin en yüksek su geçiş derinliği ile imkânsızın tanımını değiştiriyor.

ALADAĞLAR-NİĞDE, KAYSERİ 
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“İYİ Kİ YANIMDA 

FORD VAR”
FORD SATIŞ SONRASI HİZMETLERDE AMACIMIZ, HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRMAK VE HER DURUMDA YANINIZDA OLDUĞUMUZU 
HİSSETTİRMEK. GÖRÜNTÜLÜ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ, FORD AKTİF YOL DESTEK ASİSTANI, İLK BULUŞMA PROGRAMI VE 
FKASKO GİBİ FORD HİZMETLERİYLE SİZE “İYİ Kİ YANIMDA FORD VAR” DEDİRTEBİLMEK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ.
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GÜVENİLİR VE PRATİK 
KASKO İŞLEMLERİNDE 

YANINDA FORD VAR
Ford’unuza özel hazırlanmış 

F Kasko; orijinal yedek parça hizmeti, 
uzman servis ekibi ayrıcalığı ve Ford 

güvenlik standartlarına uygun onarım 
garantisiyle kendinizi hep güvende 

hissetmenizi sağlıyor.

YOLDA DESTEĞE 
İHTİYACIN OLDUĞUNDA  

YANINDA FORD VAR
Yolunuza güven içinde devam 

etmenin rahatlığını hep yaşayın 
diye Ford Aktif Yol Destek Asistanı 

(FAYDA) bir telefon 
uzağınızda.

KAPIDAN AL KAPIYA 
TESLİM ET HİZMETİYLE   

YANINDA FORD VAR
“Kapıdan Al Kapıya Teslim Et” 

hizmetiyle Ford’unuzu kapınızdan 
alalım, mekanik bakım onarım 
sonrası dezenfekte edip tekrar 

kapınıza bırakalım.

YENİ ARACININ 
İLK KONTROLLERİNDE   

YANINDA FORD VAR
Yeni Ford’unuzu aldıktan sonraki 
ilk altı ay içinde “ilk buluşma” için 

bayilerimize gelin, hem yeni aracınızın 
ilk kontrollerini ücretsiz yaptırın, 

uzmanlarından aklınıza takılan tüm 
sorulara cevap bulun ve sunduğumuz 

avantajlardan yararlanın.

GÖRÜNTÜLÜ 
BİLGİLENDİRME SİSTEMİYLE    

YANINDA FORD VAR
Servisteki aracınıza yapılan işlemler 

hakkında bilgiyi doğrudan ustasından 
dinleyin, videoda detayları izleyin 
ve tek tıkla onaylayın. Görüntülü 
bilgilendirme sistemiyle aracınız 

gözünüzün önünde.
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Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 15 ülkede, yaşları 18 ile 
65 yaş arasında değişen 10 bin kişiyle gerçekleştirilen araştır-
ma, tüketicilerin otomobile olan tutkusunu, geleceğin trend-
lerine ilgisini, alternatif yakıtlı araçlara olan merakını, çevre 
duyarlılığını ve COVID-19 salgınında değişen alışkanlıklarını 
inceledi. TEB Cetelem’in, Cetelem Araştırma Merkezi deste-
ğiyle hazırladığı “Otomobiller: İmkânsız bir ayrılık mı?” baş-
lıklı raporda son derece ilginç bilgiler paylaşıldı. 

Bağlantılı ve elektrikli yaşam
Rapor, pandeminin bütün ülkelerde önemli ölçüde satın alma 
eğilimlerini etkilediğini gözler önüne serdi. Pandemi döne-
minde Türkiye’de otomobil kullanımının arttığı dikkati çeker-
ken, günlük seyahatler ile iş için bireysel mobiliteye önem ve-
rildiği görülüyor. Ankete katılanların, salgında otomobilin en 
güvende ve rahat hissedilen yer olduğunu vurgulaması dikkat 
çekiyor. Araştırmaya katılan 10 kişiden 6’sı araçsız yaşayama-
dığını ifade ediyor. Raporda ayrıca iki tüketiciden birinin bir 
sonraki otomobil tercihinin elektrikli veya hibrit olacağı yer 
alıyor.

COVID-19 otomobil satın alma eğilimlerini etkiliyor 
Pandemi tüm dünyada alışkanlıkları değiştirdi. İş yapış şekil-
lerinden sosyal hayata, eğitimden ulaşıma kadar her alanda 
radikal değişimler yaşanıyor. Ekonomik daralmalar da tüke-
ticilerin satın alma eğilimlerini etkiliyor. Cetelem Gözlemevi 
2021 araştırmasına göre, Çin, ABD, İngiltere ve Türkiye’de iki 
katılımcıdan biri otomobil satın alma niyetinin salgından etki-
lendiğini belirtiyor. Almanya ve Fransa gibi Avrupa’nın önemli 
ekonomilerinde üç katılımcıdan biri etkilendiğini kaydeder-
ken, Portekiz ile Belçika’da 5 katılımcıdan biri krizi hissediyor. 
Türkiye ve ABD’de katılımcılar COVID-
19’dan etkilenerek satın alma niyetleri-
nin yüzde 35 arttığını açıklıyorlar.  

Salgında 10 tüketiciden 6’sı 
otomobilini daha fazla kullanıyor
Pandemide kapanmalar, toplu taşıma 
hizmetlerinin kısıtlanması, uzaktan ça-
lışma ve eğitim, günlük hayatta radi-
kal değişimlere neden oluyor. Cetelem 
Gözlemevi 2021’in araştırması, salgında 
değişen alışkanlıkların otomobil kulla-
nımına yansıdığını gösteriyor. Otomo-
bilini bu dönemde daha az kullanan 
bireylerin en az kıstıkları alanın günlük 
seyahatler olduğu görülüyor. Katılım-
cıların yüzde 37’sinin gündelik işleri, 
yüzde 46’sının özel yolculukları, yüzde 
55’inin de hafta sonu ve tatilleri azalttığı 
belirleniyor. Araçlarını daha fazla kul-
landıklarını söyleyenlerin bunu günlük 
ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları 
araştırmaya yansıyor. Türkiye’nin CO-
VID-19 döneminde günlük seyahat ve 
işe gitmek için otomobil kullanımını 
en fazla artıran ülke olduğu öne çıkı-
yor. Katılımcıların yüzde 60’ı otomobili 

daha fazla tercih ettiğini belirtiyor. Türkiye’nin Dünya (%22) 
ile Avrupa (%19) ortalamalarının çok üzerinde yer alması 
dikkatlerden kaçmıyor. Aynı şekilde Türkiye, alışveriş, spor 
faaliyeti, yemek gibi kişisel seyahatlerde yüzde 46’lık oranla 

otomobil kullanımını artıran ülkelerin 
başında geliyor. Türkiye’den sonra oto-
mobil kullanımını en fazla artıran ül-
kenin Çin olduğu gözlemleniyor. Araş-
tırmaya göre, Güney Afrika, İngiltere, 
Brezilya, İtalya ve ABD’nin otomobil 
kullanımını en çok azaltan ülkeler ol-
duğu kaydediliyor.
 
Otomobil salgında en rahat 
hissedilen yer
Cetelem Gözlemevi 2021 araştırması-
na göre, salgınla birlikte en fazla Çin 
ve Türkiye’deki katılımcılar otomobilin 
kendilerini dış dünyadan koruduğu-
nu belirtiyor. Çin’de 100 katılımcıdan 
64’ünün, Türkiye’de 61’inin bu fikirde 
olduğu görülüyor. Türkiye’de katılım-
cıların yüzde 64’ü otomobilin önemli 
seyahat özgürlüğünü sağladığını beyan 
ediyor. Çin yüzde 61, Brezilya yüzde 
56, Almanya ile Güney Afrika yüzde 51 
ile Türkiye’yi izliyor. Çin (%53), Gü-
ney Afrika (%44), ABD (%38), İtalya ile 
Almanya (%34), otomobili COVID-19 
döneminde rahatladığı yer olarak gör-
düğünü ifade ediyor.

PANDEMİ OTOMOBİL 
ALIŞKANLIKLARINI 

DEĞİŞTİRDİ 
YAPILAN ARAŞTIRMALAR GÖSTERİYOR Kİ, PANDEMİNİN DE ETKİSİYLE İNSANLARIN KENDİLERİNİ 

EN RAHAT HİSSETTİKLERİ ALANLARIN BAŞINDA OTOMOBİLLERİ GELİYOR. AYRICA TOPLUMUN 
NEREDEYSE YARISI, OTOMOBİLSİZ BİR YAŞAMIN OLDUKÇA ZOR OLACAĞI GÖRÜŞÜNDE. 

ARAÇLARINI DAHA FAZLA KULLANDIKLARINI SÖYLEYENLERİN 
BUNU GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN YAPTIKLARI 

ARAŞTIRMAYA YANSIYOR. TÜRKİYE’NİN COVID-19 DÖNEMİNDE 
GÜNLÜK SEYAHAT VE İŞE GİTMEK İÇİN OTOMOBİL 

KULLANIMINI EN FAZLA ARTIRAN ÜLKE OLDUĞU ÖNE ÇIKIYOR.

5-10 YILDA 
OTOMOBİLLER 
OTONOMA DÖNÜŞECEK   
Tüketiciler önümüzdeki dönemde daha 
teknolojik otomobilleri kullanmak istiyor. 
Her ne kadar otonom otomobillere 
henüz pek sıcak bakılmasa da pandemi 
döneminde ilginin arttığı görülüyor. 
Herkes yüksek teknolojili, akıllı araçların 
hayalini kuruyor. Cetelem Gözlemevi 
2021 araştırmasına göre, 5-10 yıl içinde 
otomobillerin daha teknolojik olacağını 
belirtenlerin oranı yüzde 48 ile ilk sırada 
bulunuyor. “Daha ekonomik” yüzde 45, 
“otonom” ve “daha sürdürülebilir” yüzde 
29, “paylaşımlı” yüzde 16, “minimalist” 
yüzde 13’lük oranla “teknoloji”yi takip 
ediyor. Türkiye’de dünya ortalamalarıyla 
benzer sonuçlar çıkıyor. “Daha teknolojik” 
araç tercih edenlerin oranı yüzde 48, 
“daha ekonomik” yüzde 42, “otonom” 
yüzde 37 ve “sürdürülebilir” yüzde 36’lık 
oranla sıralanıyor.
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Herkesin bildiği gibi günümüz bilgi ve tek-
noloji çağı. Bilgiye ulaşmanın ne kadar ko-
lay olduğunu ve birçok ulaşım kanalının ol-
duğunu biliyoruz. Bu kolaylık müşterilerin 
de satış anında yoğun bir bilgi donanımına 
sahip olmalarını sağlıyor. Çok fazla bilgiye 
sahip bir müşteriye satış yapmak kolay gibi 
görülse de satış sürecinin yönetilmesi ve 
yönlendirilmesi çok daha önem taşır hale 
geldi. Satış anında sürecin kontrol edile-
memesi satış kaybına yol açabiliyor. Ürün 
bilgisi ve süreç hâkimiyeti olan bir satış da-
nışmanının her zaman satışa yakın olduğu 
unutulmamalıdır. 

Karşınızdakiyle bilgi mücadelesine girmeyin 
Ürün ve pazar bilgisine sahip müşterilere karşı satış sürecini 
yönetmenin en etkili yolu soru sormaktır. Soru sormanın 
bir önceki aşaması da etkin dinlemektir. Müşterinin bilgi 
seviyesini ve beklentilerini dikkatlice dinlemek karşı tarafa 
saygı duyulduğunu gösterir. Ürünle ilgili yaptığı araştırma-
larını veya tecrübelerini tebrik etme izlenimi verir. Bu da 
süreçte meydana gelebilecek karşılıklı bilgi seviyesi ölçümü-
nün oluşmadan bitmesini sağlayacaktır. Müşterilerle bilgi 
mücadelesine girmemek çok önemlidir. Bu tür bir durum, 
satış danışmanından duyulan güvenin yok olmasına neden 
olabilir. Dinleme sırasında jest ve mimik kullanımı, doğru 
olduğu net olarak bilinen bilgilerin onaylanması karşılık-
lı güveni arttırır. Etkin dineleme yaparken kesinlikle araya 
girerek söz bölünmemelidir. Ayrıca kısa notlar almak çok 
faydalı olur. İlerleyen süreçte müşteriye söylediklerini ha-

tırlatılarak ya da atıf yapmak güven ortamı 
artıracaktır. Müşterinin satış danışmanına 
saygısı ister istemez artıp sürecin ilerleyişi 
kolaylaşacaktır.

Doğru sorular sormak 
iletişimi güçlü kılar 
Etkin bir dinlemeyle elde edilen bilgilerin 
ardından doğru zamanda doğru sorular 
sormak süreci çok kolay bir hale getirecek-
tir. Sorunun doğru olmaması demek hede-
fe götürmeyen ve yanlış zamanda sorulan 
soru demektir. Örnek olarak müşteriye 
“Benzinli mi dizel mi araç istiyorsunuz?” 
sorusu yerine “Yılda kaç km yol yapıyorsu-

nuz?” sorusu daha etkili sorulması gereken doğru sorudur. 
Böylelikle müşterinin vereceği cevaba göre müşteri hakkın-
da daha fazla bilgi edinmiş olunur. İlk şekilde sorulduğunda 
müşteri cevabını verdikten sonra tekrar otomatik olarak sü-
reç kesintiye uğrayacaktır. Bir örnek daha vermek gerekirse 
“Kampanyalarımız hakkında bilgi almak ister misiniz?” so-
rusu yerine “Siz de kampanyalarımız hakkında bilgi almak 
istemez misiniz?” diye sormak çok daha etkili olur. “ Siz de” 
kelimesiyle çok fazla müşteriyle ilgilenildiği imajı verilmiş 
olur. ”İstemez misiniz” sorusuyla da ters psikoloji ile “Evet 
isterim” olumlu cevabını alabilirsiniz. Satış sürecini yönet-
mek satışın sonuçlanmasının yanı sıra müşteriyle kurulacak 
olan sürekli ve kalıcı iletişim için çok önemlidir. Bunun için 
de en etkili iki özellik etkin dinleme ve soru sormaktır. Satış 
danışmanları birer sosyoloji uzmanı gibi müşterileriyle ilgi-
lendiklerinde her zaman başarılı olurlar.

ETKİN DİNLEME VE SORU SORMA

Keleşlerlife
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Yazı: FORD OTOSAN PERAKENDE ARAÇLAR SATIŞ 1. BÖLGE MÜDÜRÜ A. AYKUT ERTAN
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Ford Otosan’ın 
otomotivde 
sürdürülebilir 
gelecek vizyonuna

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ford’un Avrupa pa-
zarı için 1 tonluk ticari araçların yeni nesil tamamen elektrikli 
ve plug-in hibrid versiyonlarının üretimini desteklemek üzere 
diğer katılımcı kurumlarla birlikte Ford Otosan’a 650 milyon 
Euro kredi sağlayacak. EBRD’nin Yeşil Ekonomiye Geçiş yak-
laşımı kapsamında sağlanan kredi, Avrupa’nın lider ticari araç 
üreticisi Ford Otosan’ın çevreye duyarlı ve daha sürdürülebilir 
bir gelecek için otomotiv dünyasının elektrik dönüşümüne ön-
cülük etme hedefinin önemli bir parçası olacak.
Finansman paketi, EBRD’nin kendi kaynaklarından 175 mil-
yon Euro kredi ile EBRD’nin A/B sendikasyon kredisi yapısı 
çerçevesinde diğer kredi verenlerden sağladığı 475 milyon 
Euro’luk krediden oluşuyor. EBRD’nin  toplam kredi tutarı için 
kayıtlı borç veren olduğu bu finansman modelinde diğer ticari 
bankalar ve gerekli nitelikleri karşılayan belirli özel sektör kre-
di sağlayıcıları EBRD kredisine piyasa koşullarında katılıyor-
lar. Katılımcı kreditörler arasında Akbank AG, Bank of China, 
BNP Paribas, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), Green for Growth 
Fund, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, Me-
diobanca, MUFG, QNB ve Société Générale bulunuyor. Hü-
kümetlerin emisyonları azaltmak ve iklim değişikliğiyle müca-
deleye ivme kazandırmak için taşımacılık sektörünün karbon 
nötr olması yolunda aldığı kararlar ile elektrikli araçların (EV) 
ulaşımın geleceğinde kilit bir rol oynayacağı öngörülüyor.

Elektrikli ticari araçlarda Ford’un küresel 
üretim merkezine dönüşmesi hedefleniyor 
Ford Otosan, 2023’ün ilk yarısında yeni 1 tonluk Ford Tran-
sit Custom’ın dizel, hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) ve 
tam elektrikli versiyonlarını kademeli olarak üretmeye başla-
yacak. Bataryalı elektrikli araçlar ve şarj edilebilir hibrit ver-
siyonlar, emisyonları ciddi oranda azaltarak çevreye duyarlı 
bir ulaşım seçeneği sunacak. Ford Otosan, otomotiv sektörü-
nün elektrik dönüşümüne öncülük etme misyonuyla Kocae-

li Fabrikalarında yeni nesil elektrikli ve bağlantılı ticari araç 
üretim projelerine 2026 yılına kadar 20,5 milyar TL yatırım 
öngörüsüyle teşvik aldığını bir süre önce duyurmuştu.  Yatırı-
mın tamamlanmasıyla Ford Otosan’ın elektrikli ticari araçlar-
da Ford’un küresel üretim merkezine dönüşmesi ve yaklaşık 
3.000 kişi için yeni istihdam yaratması bekleniyor. Şirket ayrı-
ca bilgi transferi aracılığıyla ve üretim süreçlerine entegrasyo-
nu hızlandırarak tedarikçilerinin standartlarını ve verimliliğini 
yükseltmek için çalışacak.
EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner sağlanacak krediyle 
ilgili olarak şunları söyledi: “Elektrikli araçlar, taşımacılık sek-
törünün sera gazı emisyonlarını azaltması yolunda umut vade-
den bir adımı temsil ediyor. EBRD’nin Türkiye’yi Avrupa’nın 
ticari EV üretim merkezlerinden biri olması, teknik bilgi bi-
rikimiyle katkı sağlaması, istihdam yaratması ve düşük kar-
bon ekonomisini öne çıkarması konularında desteklediğini 
memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Ticari borç verenlerden 
önemli tutarda finansmanı ülkeye çektiğimiz, böylece küresel 
önceliklere yönelik özel yatırımları harekete geçirme taahhü-
dümüzü vurguladığımız için de mutluluk duyuyorum.”

“Daha yeşil bir dünya için yüksek kaliteli, 
sürdürülebilir ürünler üreteceğiz”
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün şu açıklamada 
bulundu: “Avrupa’nın lider ticari araç üreticisi Ford Otosan 
olarak geçtiğimiz aylarda açıkladığımız Türkiye’nin en büyük 
otomotiv yatırımı kapsamında, EBRD ile otomotiv sektörümü-
zün en büyük finansman sözleşmelerinden birini imzalamak-
tan dolayı çok mutluyuz. Sadece araç değil, mühendislik ve 
teknoloji alanında da yıllardır ihracat lideri olarak bu strate-
jik yatırımla ülke ekonomisine katkı sağlayacak, daha yüksek 
katma değerli ileri teknolojiler üzerinde çalışma fırsatına sahip 
olacak ve daha yeşil bir dünya için yüksek kaliteli, sürdürüle-
bilir ürünler üreteceğiz.”

EBRD’den finansman desteği 
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Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Dave Johnston, 
EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün



GÖREMEDİKLERİNİZ 
ASLINDA ORADALAR!

Bir otomobil yolculuğu esnasında dışa-
rıyı seyrediyorsunuz. Her şey ne kadar 
hızlı, özellikle güzel bir yoldaysanız ne 
kadar şairane akıyor, değil mi? Hatta 
o anda zihninizde sevdiğiniz bir şarkı 
dönmeye başlıyor ve ortamın güzelliği-
ne keyif katıyor, siz de akıp giden man-
zaraya dalıyorsunuz. Eğer otomobili siz 
kullanmıyorsanız anın tadını çıkarın, 
eğer direksiyondaysanız aman dikkat; 
hız körlüğü pusuda bekliyor...

Orada, bir tehlike var yakında!
Sürüşü direkt etkileyen bu tarz kavram-
ları mercek altına alırken adet olduğu 
üzere önce sözlükteki karşılığına bakı-
yoruz. Hız körlüğü, en basit anlatımla 
sürüş esnasında hızın artmasıyla doğ-
ru orantılı olarak sürücülerin etraftaki 
nesneleri ve olayları tam olarak/güvenli 
sınırlar içerisinde algılayamamasıdır. 
Tüm taşıt sürücülerini hatta pilotları 
bile etkiler. 
Gözlerimiz, nesneleri algılamak için 
ortalama olarak saniyenin sekizde biri 
gibi bir süreye ihtiyaç duyar. Eğer göz-
lerimize yeteri kadar zaman tanımazsak 
bize sundukları görüş yeteneğini ka-
demeli olarak kaybederiz. Bu durum 
tüm sürücüler için geçerlidir, istisnası 
yoktur. Rakamsal olarak ifade edersek; 
hız arttıkça sürücü çevreyi algılama ye-
teneğini hıza bağlı olarak kaybeder ve 
hız körlüğü ortaya çıkar. Hız körlüğü 
yaşamaya başlayan sürücüler, hızlarını 
30 kilometre daha az algılar. Araç kul-
lanırken görme açısıyla hız arasındaki 
ters orantı, 30 kilometre saat hızda 104 
derece iken, 130 kilometrede 30 dere-
ceye kadar düşer. Hız arttıkça bu açı da 
azalır. Netice de ise yola çıkmakta olan 
bir aracı, topu yola kaçan bir çocuğu, 
yol kenarındaki bir canlıyı ve hatta önü-
nüzde seyreden bir aracı dahi görmek 
oldukça güçleşir.  

Sınırlar, bilimsel veriler 
ışığında çiziliyor 
İtiraf edelim; birçoğumuz mesela transit yolların şehir geçişle-
rinde yol boş, görüş açısı muazzamken hız sınırının saatte 50 
kilometreye çekilmesini sorgulamıştır, belki garip bulmuştur. 
Hatta içten içe ‘hafifçe’ eleştirmiş bile olabilir. O zaman acı 
gerçeklere bakalım. Araştırmalar gösteriyor ki, meydana gelen 
kazalarda ortalama 32 kilometre hızla çarpılan yayaların yüzde 
5´i yaşamını yitirirken, hız saatte 64 kilometreye çıktığında bu 
oran yüzde 85´e yükseliyor. Yani gaz pedalına uyguladığımız 
basınçtaki küçücük bir fark aslında yaşam ile ölüm arasındaki 

çizgiyi belirliyor. Özellikle şehir içlerin-
de ve transit yolların şehir geçişlerinde 
gözün algılaması gereken çok daha faz-
la etken olduğu için hız körlüğü daha 
düşük hızlarda ortaya çıkabiliyor ve 
buna dikkat dağınıklığı da eşlik edebi-
liyor. Dikkat dağınıklığı, hız körlüğüyle 
benzer gibi görünse de aslında ayrı bir 
konu. Sonuç olarak hız körlüğü, kazala-
rın yaşanmasında önemli bir faktör. Ay-
rıca sadece yayalar için değil, sürücü ve 
araçtakiler için de büyük bir risk oluş-
turuyor. Yine yapılan araştırmalara göre 
90 kilometre hızda giden bir aracın kaza 
yapması durumunda araçtaki yolcuların 
zarar görme olasılığı, 30 kilometre hız 
yapan araçtakilere göre onlarca kat daha 
fazla olduğunu ortaya koyuyor.
İşte tüm bu nedenlerle trafik kuralları 
belirlenirken, sayısız bilimsel veri ve 
örnek olay incelenerek karar veriliyor. 
“Trafik kurallarına uymak hayat kurta-
rır” mottosu, ardında birçok gerçek ba-
rındırıyor.
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TEKNOLOJİ 
İNSANIN YANINDA   
Hız körlüğü öylesine ciddi ve öylesine 
sık yaşanan bir olay ki, hem kural 
koyucular hem de otomobil üreticileri 
bu konuda sürekli araştırma ve 
geliştirme halindeler. Başta Ford 
modelleri olmak üzere bugün geliştirilen 
modern otomobillerin birçoğunda 
güvenlik teknolojileri sürücülere 
yardımcı olmak için saniyenin 
çok çok az bir kısmında yüzlerce 
veriyi inceleyerek anlamlandırıyor 
ve nihayetinde sürücüye iletiyor. 
Sürücünün tepki vermediği durumlarda 
devreye girebiliyor. Milyarlarca dolarlık 
yatırımla gerçekleştirilen bu araştırma 
geliştirme çalışmalarının hedefi, can 
ve mal güvenliğini korumak. Ama asla 
unutmayın, şimdilik hiçbir teknoloji 
kurallara uyan ve limitlerinin farkında 
olan bir sürücünün yerini alamıyor. 

Keleşlerlife
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İNSAN BEDENİ, ÖZELLİKLE DE BEYNİ, DİĞER CANLILARA GÖRE BAZI TEMEL AVANTAJLARA SAHİP OLSA DA, 
FİZİKSEL VE BİYOLOJİK YASALARDAN MUAF DEĞİL. YANİ HER DAVRANIŞIMIZIN, HER KARARIMIZIMIN SONUCU, 

SÖZ KONUSU YASALARA GÖRE ŞEKİLLENİYOR. TIPKI HIZ KÖRLÜĞÜ GİBİ… 

HIZ KÖRLÜĞÜ, YAŞ, TECRÜBE VE ARACIN TEKNİK 
ÖZELLİKLERİNE BAĞLI OLMAYAN BİR DURUMDUR. 
HIZ SINIRLARINI AŞAN SÜRÜCÜ, ARTIK HER AN HIZ 
KÖRLÜĞÜ YAŞAMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALIR. 
HIZLI ARAÇ KULLANMAK USTALIK VE YETENEK 
GÖSTERGESİ OLMADIĞI GİBİ HIZ KÖRLÜĞÜ DIŞINDA 
BİRÇOK YAN ETKENİ ORTAYA ÇIKARARAK SÜRÜŞ 
GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAR. 



OTOMOBİLİNİZİN 
İLGİNİZE 

İHTİYACI VAR 

Otomobil teknolojisi geliştikçe araç 
bakımı da boyut değiştirdi. Artık yüz-
lerce sensör bir arada çalışarak saniye-
den daha kısa bir sürede araçla ilgili 
verileri ölçüyor, bir sorun olduğunda 
araç bilgisayarına aktarıyor. Teknoloji-
nin nimetlerinden faydalanmak elbette 
çok önemli. Her koşulda işi uzmanına 
bırakmak, aracınızın bakımları için yet-
kili servisi tercih etmek büyük önem 
taşıyor. Uzman kişilerin, araca özel par-
çalarla yaptığı bakım, hem otomobilin 
ömrünü uzatır hem de sürüş güvenliği 
garanti altına alır. 

Basit kontroller, büyük 
sorunların önüne geçebilir
Bir otomobil, birbiriyle uyum halinde 
çalışan binlerce parçadan oluşur. Za-
manla, yol ve hava koşullarının etki-
siyle yıpranmalar kaçınılmazdır. Ancak 
yapılacak basit kontroller, daha büyük 
sorunların önüne geçebilir. Otomobilin 
kalbi olan motorlar, son derece dayanıklı 
ve her koşulda görevini yerine getirebi-
lecek şekilde tasarlanır ve üretilir. Biraz 
ilgiyle ilk günkü verimi almak elbette 
mümkün. Peki, neler yapabilirsiniz? 

Motor yağı kontrolü 
Öncelikle en kolay kontrol edebilece-
ğiniz nokta motor yağıdır. Motor yağı, 
motorun içindeki hareketli parçaları ko-
ruyarak, sürtünme ve aşınmayı azaltır. 
Motorun doğru ve istenilen performans-
ta çalışmasını sağlar. Ancak zamanla 
özelliğini yitirir, motor içindeki kirlilik 
ve sıcaklık artar. Bu da hiç istenmeyen 
arızalara sebebiyet verir. Neredeyse her-
kesin bildiği üzere motor yağının duru-
munu kontrol etmek için yağ çubuğunu 
çekip gözle kontrol yapmak yeterlidir. 
Bunun için aracınızı düz bir yere park 
edin ve birkaç dakika bekleyin. Ardın-
dan çubuğu yerinden çıkarıp bir bez 
veya kağıt peçete ile ucunu temizleyin. 
Tekrar çubuğu yerine takın ve geri çıka-
rın. Yağ çubuğunun ucuna doğru, bazen 
aralarında çapraz çizgilerin bulunduğu 
iki çizgi göreceksiniz. Yağ seviyesi ide-
al olarak en üst çizgide veya bu çizgiye 
yakın olmalıdır. Yağın görünümü siyaha 
yakınsa, seviyesi azalmışsa veya gözle gö-
rülür minik partiküller varsa biran önce 
motor yağınızı değiştirmelisiniz. Bunun 
için yetkili servisiniz, aracınız için öneri-
len en uygun yağ ile değişimi yapacaktır. 

Otomobilinizin de 
temiz havaya ihtiyacı var 
Bugün içten yanmalı motor kullanan 
tüm araçların çalışma sistemi birbirine 
çok benzerdir. Ateşleme, yakıt ve hava-
nın kullanıldığı bu sistemde, bujiler ya-
kıtı ateşler, hava ise yakıtın tutuşmasını 
sağlar. Motora emilen havanın her daim 
temiz kalmasını sağlayan hava filtresi 
kirlendiğinde birçok farklı soruna ne-
den olur. Zararlı partiküllerin ve yaban-
cı maddelerin girişini engelleyen hava 
filtreleri görevini doğru yerine getirdi-
ğinde yakıt tüketimini ideal seviyede 
tutar. Motordan maksimum performans 
elde edilmesini de sağlar. Hava filtresi 
kirlendiğinde bu direkt olarak sürüş 
dinamiklerine yansır. Normal sürüşle 
bile bir sorun olup olmadığını anlamak 
mümkündür. Gaz pedalına basıldığın-
da araç normal tepkisini vermiyorsa bu 
motora alınan hava miktarında veya ka-
litesinde farklılık olduğu anlamına gelir. 
Aracın hızlanması da daha geç gerçek-
leşir. Diğer taraftan yakıtın tutuşması 
için gereken hava miktarı elde edileme-
diğinde motor daha fazla yakıta ihtiyaç 
duyarak yakıt tüketimini artırır. Ayrıca 
rölantide aşırı titreme ve motor gücün-
de kayıp görülüyorsa hava filtresinde bir 
arıza söz konusu olabilir. Hava filtrele-
rinin değiştirilme sıklığı büyük ölçüde 
çevresel koşullara, aracın kullanım sık-
lığına ve sürüş tarzına bağlı olarak deği-
şir. Hava filtreleri, aracın emisyonu üze-
rinde de doğrudan etkilidir. Hasarlı ve 
kirli filtreler motora giden hava akışını 
azaltarak araçtaki hava-yakıt dengesini 
değiştirir. Daha da önemlisi, aracınızın 
egzoz emisyonlarını artırarak çevresel 
zararın artmasına neden olur. 
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KULLANICININ 
EL REHBERİ  
Otomobilinizi, uzun süre sorunsuzca 
kullanmak için aşağıdaki maddeleri her 
zaman göz önünde bulundurmalısınız: 

s Motorun soğutma suyu seviyesi 
düzenli olarak kontrol edilmelidir. 
Soğutma suyu seviyesi düştüğünde 
motorun harareti artar. Bu durum motor 
için son derece sakıncalıdır. Soğutma 
suyu seviye lambası yanıyorsa, hemen 
yetkili servise başvurmanız gerekir. 

s Aracınızın akü, buji, yağ filtresi gibi 
parçalarının da düzenli olarak gözden 
geçirilmesi, gerekiyorsa değiştirilmesi 
çok önemlidir.  

s Bir diğer püf nokta ise; aracınızı park 
ettikten sonra sabah tekrar binerken 
altını kontrol etmekte fayda var. Eğer 
aracınızın altında çeşitli lekeler, özellikle 
de yağ lekesi varsa bu önemli bir sorunun 
işareti olabilir. 

Keleşlerlife
Mercek

OTOMOBİLLER 
BİRÇOĞUMUZ İÇİN 
BİR ULAŞIM ARACI 

OLMASININ ÖTESİNDE 
DEĞER TAŞIR. ONUNLA 
BAĞ KURMAYI SEVER, 

KİMİ ZAMAN SORUNLARI 
SEZGİSEL OLARAK DAHİ 
HİSSEDEBİLİRİZ. ANCAK 

İŞİ SEZGİLERE YA DA 
ŞANSA BIRAKMAK SÜRÜŞ 
GÜVENLİĞİNİ VE ARACIN 

ÖMRÜNÜ TEHLİKEYE 
ATAR. BAKIMLARI 

PERİYODİK OLARAK 
YETKİLİ SERVİSLERDE 

YAPTIRMAMIZ GEREKTİĞİNİ 
HEPİMİZ BİLİYORUZ. PEKİ, 
SERVİSE GİTMEDEN ÖNCE 

HANGİ BASİT KONTROLLERİ 
YAPABİLİRİZ, GELİN 

BİRLİKTE BAKALIM… 
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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

EMİN DEMİR / FORD FOCUS

İNAN KINAY / FORD FOCUS

RUM ORTODOKS KİLİSESİ / FORD CUSTOM

HATİCE COŞKUN / FORD PUMA

CÜNEYT ŞENGÖNÜL / FORD PUMA

KEZBAN BAYRAKTAR / FORD FOCUS

UFUK TURHAN / FORD COURIERESRA TEMİZEL / FORD FOCUS
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ALİ HAYDAR KILIÇ: Keleşler Ford 34 yıldır kendi şirketim gibi 
Rahmetli Ahmet Keleş ve Mehmet Keleş çok iyi birer esnaftılar. İşe, müşteriye bakışları mükemmeldi. 
Onlarla iş yaparken kendinizi çok iyi hissediyordunuz. Dahası hep gözlemlediğim bir şey vardı; işlerini 
yaparken yalnızca aracı satmıyorlardı. Sizin de bir katma değer sağlamanıza özen gösteriyorlardı. Diğer 
taraftan kendilerine yönlendirdiğimiz bir müşterimize veya yakınımıza da tıpkı bize yaklaştıkları gibi 
yaklaşıyorlardı. Yeri geldi paramız olmadan aracımızı satın aldık. Çekimiz gelince ödeme yapardık, hiç 
sıkmazlardı bizi. Kendilerini kaybettikten sonra Keleşler ile olan iletişimim hep aynı şekilde devam etti. 
Hem yönetim hem de ekip onların mirasına sonuna kadar sahip çıktı. 
Bugün de Keleşler Ford, kendi şirketim gibi ziyaret ettiğim, değer gördüğümü hissettiğim bir yer. 
Sadece satış için konuşmuyorum. Zaten bir şirkette bağlantılı süreçler arasında farklılık olursa süreklilik 
mümkün olmaz. Oysa Keleşler Ford’a satışla birlikte servis organizasyonu da son dereceğe sağlıklı 
ilerliyor. Aldığımız hizmeti sorguladığımız, mutsuz ayrıldığımız hiç olmadı. 
Hâlihazırda hem iş için hem de aile üyelerimin kullandığı beş adet Ford markalı aracımız var. Bunun 
yanında yakın çevremden yönlendirip de Keleşler’in hizmetlerinden memnun olan kişi sayısı öyle 
çok ki… Dolayısıyla geçmişten bugüne kurguladıkları bu yapı ve sundukları dostluk için kendilerine 
teşekkür ediyorum. 



Zor koşullar altında  

“KENDİNE İYİ GELMEK” 
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‘’KENDİNE İYİ GELMEK’’ 
NE DEMEKTİR? İNSAN NASIL 

KENDİNE İYİ GELEBİLİR? ÖZELLİKLE 
ZOR KOŞULLAR YAŞADIĞIMIZ BU 
DÖNEMDE NELER YAPMALIYIZ? 

BU SORUNUN CEVABINI, GELİŞİM 
ENSTİTÜSÜ KURUCUSU, EĞİTMEN, 

KOÇ, YAZAR VE GELİŞİM LİDERİ 
YASEMİN SUNGUR VERDİ. SUNGUR, 

KENDİMİZE İYİ GELMEMİZİ 
SAĞLAYACAK 7 ADIMI 

BİZLERLE PAYLAŞTI. 

1) Kendine iyi gelmek için 
önce kendini tanımalısın
Kendini iyi tanımak için ilk adım kendi-
ne neyin iyi geldiğini bilmektir. Bunun 
için kendinize küçük bir defter edinin. 
Defterin ilk sayfasına kendinizle ilgili iyi 
bildiğinizi düşündüğünüz özelliklerinizi 
yazmaya başlayın. Kendinize ‘’Ben neleri 
iyi yaparım, ben nelerde iyiyim, benim 
hangi yönlerim iyi?’’ sorularını sorarak 
listenizi oluşturun. Bu küçük ama önem-
li çalışma kendimizi iyi bilmek için bü-
yük değer taşıyor. Hatta aklınıza bir şey 
gelmiyorsa hayatı paylaştığınız kişilere 
çekinmeden sorun ve destek alın. An-
neniz, babanız, kardeşiniz, çocuğunuz, 
eşiniz ve sevgilinize sorun. Alacağınız 
her cevabı not edin. Her biri çok değerli 
olacak. Kendinizi iyi bilmek, kendinizi 
iyi tanımak aslında kendinize iyi gelme 
çalışmasının en önemli adımlarından bi-
risidir. Bu adımı çok iyi değerlendirin.

2) Kendinize iyi gelenlerin 
bir listesini yapın
Bana neler iyi gelir, kendinize düzen-
li olarak sorun. Size iyi gelen bir renk, 

bir obje, bir içecek olabilir. Çevrenizde 
bulunduğunda size iyi gelecek ne varsa 
bunları listenize yazın. Doğaya çıkmak, 
doğayı gösteren bir resim, belki bir kitap, 
bir şarkı bunları belirleyin. Size nelerin 
iyi geldiğini ancak siz bilebilirsiniz. Dü-
şünün ve hepsini not edin. Sabah uyan-
dığınızdaki ritüeliniz, aynada kendini-
zi selamlamanız, nefes egzersizleriniz, 
kahvaltıda içtiğiniz çay… Hayatın her 
alanında her koşulda, kaynaklarınızdan 
uzaklaşmadan size iyi gelen şeyleri fark 
etmeye çalışın. Tek tek yazın ve daha 
sonra bu listeye baktığınızda sizin için ne 
kadar önemli olduğunu lütfen fark edin. 
Listenizin sınırı yok. Her gün yeni ekle-
meler yapın, olabildiğince detaylandırın. 
Bu liste size sizi anlatacak unutmayın.

3) Düşüncenizi değerli hale 
getirecek bir sözü düşünün
Değer yaratan sözler biriktirin. Her fır-

satta ilginizi çeken önemli sözleri bir 
kenara yazın. Özel bir yazar, bir şair, 
bir fikir önderi, bir bilge, bir bilim 
adamının size iyi gelen sözlerini birik-
tirin. Bu sözleri zaman zaman aklınıza 
getirip, hemen üzerinde düşünmeye 
başlayın. Size ne hissettirdiğini ve size 
nasıl iyi geldiğini değerlendirin. Bu dü-
şünme deneyleri sizin zihninizi açacak 
ve hayata o sözün süzgecinden baka-
bileceksiniz. Bu durum sizde farkında-
lık yaratacak ve de konuştuğunuz her 
zaman değer yaratan sözleriniz ile fark 
yaratacaksınız. 

4) İyi ve güzel anları hatırlayın
Eğer günlük tutuyorsanız geri dönüp 
yazdıklarınıza ve yazdıklarınızın size 
hissettirdiklerine yoğunlaşın. Günlük 
tutun, tutmuyorsanız şimdi başlayın. 
Size iyi gelen anlar, güzel detayları not 
edin. Hem yazarken iyi hissedeceksiniz 
hem de daha sonra tekrar dönüp oku-
duğunuzda aynı hisleri tekrar yaşaya-
caksınız. Fotoğraf albümlerinize geri 
dönün ve tek tek bakın, inceleyin. O 
anda ne olduğu değil, şimdiki anda size 
hissettirdikleri önemli. İyi hissetmeye 
odaklanın. Müzik arşiviniz varsa onu 
inceleyin. Size iyi gelen şarkıları çalma 
listesi yapın. Dinleyin ve düşünün, ha-
yal edin. Bakın aslında tüm duyularınızı 
kullanarak kendinize iyi gelenleri seçi-
yorsunuz. Bunlar sizin kaynaklarınız, 
değerlendirebileceğiniz veriler oluyor. 
Hislerinizi o anda yeniden fark ediyor-
sunuz. Bizi hayatta tutan, iletişim kur-
mamızı sağlayan beş duyumuzu uyanık 
tutuyoruz. Gözlemlerimizi ve düş gü-
cümüzü geliştirmek için anılarımızdan 
faydalanıyoruz.

5) Bugün kendimi nasıl 
hissetmek istiyorum
Kendinize bu soruyu sorun ve cevapları 
aramaya başlayın. Kendinizi gözlemle-
yin. Engellerinizi fark etmeye çalışın ve o 
engelleri kaldırmak için size gerekenleri 
araştırmaya başlayın. Kendi hayatınızla 
ilgili seçimler yapmaya başlayın. Eğer bir 
şeyleri yapmakta zorlanıyorsanız, önü-
nüzde bir engel var demektir. Bu engeli 
sadece siz kaldırabilirsiniz. Onun bir en-
gel olduğuna da sadece siz karar verebi-
lirsiniz. Çünkü hayatınızın en iyi şekilde 
yönetilmesinden sadece siz sorumlusu-
nuz. Kendinizi hissetmek istediğiniz du-
ruma da ancak siz getirebilirsiniz. 

6) Kendi nefesinizi tanıyın
Nefesinize sahip olmalısınız. İyilik için, 
iyi olmak için nefes alın. İyilikte ve den-
gede kalmak için bunu yapın. Kendini-
zi biraz sıkıntıda hissettiğinizde hemen 
oturun, sırtınızı yaslayın, ellerinizi iki 
yanınıza alın, kafanızı nasıl rahat ediyor-
sanız öyle bırakın. Rahat olduğunuz ge-
rilmediğiniz bir pozisyonu bulun. Bur-
nunuzdan nefes alın ve burnunuzdan 
nefes verin. İstediğiniz kadar, istediğiniz 
süre bu şekilde nefes alıp vermeye de-
vam edin. Kendinizi iyi hissedene kadar 
bunu yapmaya devam edin. Kendinizi 
sınırlandırmayın. Nefesi uzun ve sa-
kince çekin içinize, içeri alın ve serbest 

bırakın tüm hücrelerinizden geçip aya-
ğınızın bastığı zeminden toprağa kadar 
indiğini hissedin, sonra yeniden yukarı 
alın ve burnunuzdan dışarı verin. Son-
ra tekrar alın ve verin. Her sabah güne 
böyle başlamaya ne dersiniz? 

7) Kendi gerçeklerinize inanın
Gerçeklerinizi görün ve onlara inanın 
ve onlardan kaçmayın. Gerçeklerden 
korkup üstünü örtmeyin. Gerçekleri 
abartmayın, büyütmeyin, küçültmeyin 
ve de en önemlisi yok saymayın. Ger-
çekleri her zaman en gerçek algınızla 
görmeye çalışın. Gözünüzün gördüğü, 
algınızın hissettiği gibi gerçekleri ka-
bul edin. Sezginize, algınıza güvenin. 
Farklı insanların görüşlerini de alın, 
ancak değerlendirmeyi kendiniz ya-
pın. Seçim yine sizin olmalı. Kendinize 
iyi gelmek için kendi hayatınızın mer-
kezinde siz olun. Başkalarının hayatla-
rını kontrol etmeye çabalayarak ken-
dinizi yormayın. Kendi seçtiklerinizle, 
kendi gerçeğinizle kendinize iyi gelin 
ve başkalarına da bu şekilde iyi gelme-
ye odaklanın.

mümkün mü?

YASEMİN SUNGUR
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DİJİTAL ÇAĞ ÖYLESİNE HIZLI 
VE GÜÇLÜ BİR BİÇİMDE 
İNSANLIĞI ETKİSİ ALTINA 
ALDI Kİ, HENÜZ UYGARLIĞI 
GERÇEK ANLAMDA NASIL 
DÖNÜŞTÜRDÜĞÜNÜ 
ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİZ. 
ÜSTELİK ŞİMDİLİK 
BİZİ MUTLU EDEN BU 
DÖNÜŞÜMÜN ARDINDA NE 
TÜR TEHDİTLER OLDUĞUNU 
BİLMİYORUZ AMA 
ÖNGÖREBİLİRİZ...
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Teknoloji

DİJİTAL ÇAĞIN 
KARANLIK YÜZÜ 

Güneş her zaman aydınlatmaz 
Şimdi Carrington olayına gelelim. Car-
rington Olayı olarak bilinen 1859 güneş 
fırtınası esnasında dünyanın iletişim tek-
nolojisi telgraflardan oluşuyordu. Bugün 
için çok basit kalan bu sistem, Güneş’te 
meydana gelen patlamaların tetiklediği 
jeomanyetik bir fırtınayla devre dışı kal-
dı. İletişim hatlarında birkaç gün süreli 
kesintiler meydana geldi. Ekonomik ka-
yıp ciddi boyutlara ulaştı. Benzer bir olay 
çok daha yakın bir tarihte, 1987 yılında 
Kanada’da ve kuzey yarım küredeki bazı 
ülkelerde yaşandı. Şebekeler çöktü, te-
mel hizmetler aksadı. 34 yıl sonra bugün 
ise uygarlığımızı ayakta tutan sistemler 
çok daha karmaşık ve birbirine enteg-
re halde. Başka kıtalardaki ülkeler bile 
sanki kapı komşumuz gibi. Bir yerde 
yaşanan bir sorun domino etkisiyle tüm 
dünyayı etkisi altına alabiliyor. Üstelik 
güneş kaynaklı söz konusu jeomanye-
tik fırtınalar o kadar ender görülmüyor. 
Bilim insanlarının öngörülerine göre, 
bugün hayatta olan insanların çok daha 
geniş boyutta bir jeomanyetik fırtınayı 
deneyimlemesi çok yüksek bir ihtimal. 
Bu gerçekleştiğinde uygarlığımızı des-
tekleyen sistemlerin ne ölçüde ayakta 
kalabileceği, ne kadar veri kaybının olu-
şacağı ya da gündelik hayatın ne boyutta 
etkileneceği tam olarak kestirilemiyor.

Yeni nesil tehditler 
Yani bel bağladığımız sistem, son derece 
kırılgan ve tehdit yalnızca elektriğin bir 
şekilde kesilmesiyle, elektromanyetik 
fırtınalarla sınırlı değil. Kötü amaçlı yazı-
lımlar, dijital terörizm kavramı, hızla de-
ğişen teknolojiler nedeniyle kısa sürede 
kullanılmaz hale gelen eski teknolojiler 
gibi nedenlerle hem verilerimizin hem de 
gündelik hayatımızın sürekliliği büyük 
risk altında. Şöyle düşünün -çok genç 
okuyucularımız hatırlamayacaktır bel-
ki ama- bilgisayarla tanıştığımız yıllarda 
sıkça kullandığımız disketler artık nos-
taljik objeler haline geldi. O verileri bir 
şekilde CD’lere veya bilgisayar ortamına 
aktarmadıysanız artık yoklar. Bugün aynı 
süreç CD’ler için de yaşanıyor. Bu akıl al-
maz hızdaki dönüşüme ayak uydurmak, 
sürekli bir yarışın içerisinde olmak gibi...
Diğer tarafta dijital dünyanın kırılgan ya-
pısı sayesinde kötü amaçlı kişi ve toplu-
luklar sürekli olarak devletlerin güvenlik 
sistemlerini tehdit ediyor. Amerika’daki 
bir bilgisayar korsanı, Tokyo’nun en iş-
lek caddelerinden birindeki trafik ışık-
larına müdahale ederek saatler süren bir 
karmaşaya yol açabiliyor. 

Bir sabah uyandığınızda… 
Bir sabah uyandığınızda, elektriğiniz, 
suyunuz, iletişiminiz olmayabilir. Sev-
diklerinize ulaşamayabilir, sokağa çıktı-
ğınızda keşmekeş bir trafikle karşılaşabi-
lir ya da market raflarının boş olduğunu 
görebilirsiniz. Aynen, bilim kurgu filmi 
gibi ama pandemide çok yüzeysel ölçü-
de bazılarını deneyimledik. Doğal afet-
ler esnasında su ve temel gıda madde-
lerinden sonra en çok ihtiyaç duyulan 
şey jeneratör ve telefon şarjları ya da 

powerbank’lar haline geldi. İnsanlık fi-
ziksel olmasa bile zihinsel olarak gerçek-
ten dijitalleşti. Üstelik daha dönüşümün 
başında gibiyiz. Yıllar geçtikçe olmaz de-
diklerimiz yaşantımızın bir parçası hali-
ne geliyor. Evrendeki gelişmiş uygarlık-
lardan henüz haberdar değiliz ama kendi 
dünyamızda geçmişe göre en gelişmiş 
uygarlık bizimkisi. Onu da çok kırıl-
gan bir yapının üzerine kurduk. İhtiyaç 
duyduğumuz enerji, her gün muazzam 
boyutta artarken, o enerjiyi üretirken 
parçası olduğumuz ekosistemi ve yer kü-
reyi tüketiyoruz. Garip ve sonu belli bir 
kısır döngünün içindeyiz. Yüzümüzü ay-
dınlatan ekranların ardında karanlık bir 
taraf var. Bireysel olarak yapılabilecek 
çok fazla şey yok. Önlem olarak manevi 
değeri yüksek her şeyi, yarına aktarmak 
istediklerinizi analog bir şekilde kayde-
debilir, her ihtimale karşı kâğıdı, kalemi 
yeniden keşfedebilirsiniz. Asıl olan şey, 
toplumların kötü durum senaryolarına 
karşı işbirliği yapabilmesidir. Sistemi 
domine edenler, çözümler üzerinde de 
kafa yoruyorlar. Fakat ihtiyaç duyduğu-
muzda kimin yanımızda olacağını ancak 
o gün öğrenebileceğiz. Bu yazıyı felaket 
senaryoları üzerinden dikkat çekmek 
için değil, dikkati yoğun bir şekilde içine 
çekildiğimiz dönüşümün olası gelecek 
etkilerine odaklamak için hazırladık. 
Geçmiş uygarlıklar, arkalarında taş tab-
letleri, mağara resimlerini, parşömenle-
ri, basılı yayınları bıraktı. Gelecekte bir 
araştırmacı, şimdiki uygarlığın bıraktığı 
plastik ve metalden yapılmış garip aletle-
rine bakıp bir anlam veremeyebilir. Ama 
bizden öncekileri mutlaka keşfedecektir. 
Dijitalleşmeyi sürdürülebilir bir uygarlı-
ğın güçlü kaynağı olarak mı kullanacağız, 
yoksa yeni bir efsanevi Atlantis hikâyesi 
mi yazıyoruz şimdilik bilemiyoruz. Kü-
resel değişimler, küresel etkiler doğurur. 
O etkinin nasıl yönetebileceği, bilimsel 
gerçekler ve ihtimaller üzerinden kurgu-
lanan akılcı yaklaşımlarla ilgilidir. 

BEL BAĞLADIĞIMIZ SİSTEM, SON 
DERECE KIRILGAN VE TEHDİT, YALNIZCA 
ELEKTRİĞİN BİR ŞEKİLDE KESİLMESİYLE, 

ELEKTROMANYETİK FIRTINALARLA 
SINIRLI DEĞİL. KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR, 

DİJİTAL TERÖRİZM KAVRAMI, HIZLA 
DEĞİŞEN TEKNOLOJİLER NEDENİYLE KISA 

SÜREDE KULLANILMAZ HALE GELEN 
ESKİ TEKNOLOJİLER GİBİ NEDENLERLE 
HEM VERİLERİMİZİN HEM DE GÜNDELİK 
HAYATIMIZIN SÜREKLİLİĞİ BÜYÜK RİSK 
ALTINDA. GELİŞİMİN YAN ETKİLERİ KİMİ 
ZAMAN YIKICI OLABİLİR. KİMİ ZAMANSA 

ETKİLER, İÇİNDEN ÇIKILAMAZ GİBİ 
GÖRÜNEN KISIR DÖNGÜLERİN ANAHTARI 

HALİNE GELİR. DÖNÜŞÜMÜ NE KADAR 
İYİ ANLARSAK, ADIMLARIMIZI O DERECE 

TEMKİNLİ ATABİLİRİZ. 

Carrington olayını hiç duydunuz mu? Ya da 13 Mart 
1989 Quebec Elektrik Kesintisi’ni… Duymadıysanız 
birazdan değineceğiz ama önce bugüne gelelim. Bili-
yorsunuz, hepimiz akıllı telefonlarımızla, hızlı bilgi-
sayarlarımız ve albenili dijital aletlerimizle son derece 
mutluyuz. Muazzam veriler üretip saniyeler içerisinde 
paylaşabiliyoruz. Aile fotoğraflarımız, kişisel verileri-
miz, banka hesaplarımız, özel mesajlarımız 0 ve 1’den 
oluşan sihirli bir havuzun içerisinde yüzüyor. Gücü-
nü elektrikten alıyor, tüm yerküreyi kaplayan bir ağın 
parçasını oluşturuyor. Peki ya elektrik olmazsa veya 
bu küresel ağda bir şeyler çok fena ters giderse? Mut-
fağımıza gelen sudan, sağlık hizmetlerine, üretimden 
ulaşıma her şeyi kontrol eden bu ağ bir gün çalışmayı 
bırakırsa? Övündüğümüz dijital dünya tekrar analog 
yaşama dönmek zorunda kalırsa? Bilim kurgu filmi 
gibi ama değil. Yaşanmış örnekleri var, hatta minimal 
örneklerine sıkça şahitlik ediyoruz. Banka hesapları-
mıza bir gün bile ulaşamadığımızda sistemin ne denli 
zorlandığını, muazzam kayıplarla karşılaşıldığını gö-
rüyoruz. Konuyu insani ihtiyaçlar temelinde ele aldı-
ğımızda ise durum daha ürkütücü bir hal alabiliyor. 
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Anne ve babanın 
iletişim tarzı
ÇOCUĞUN GELECEĞİNDE BELİRLEYİCİDİR
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Yakın Plan
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ÇOCUĞUN YAŞAMDA İLK İLETİŞİME GİRDİĞİ KİŞİLER ANNE-BABASIDIR. 
ANNE-BABA-ÇOCUK ÜÇGENİNDEKİ İLETİŞİM, ÇOCUĞUN KÜÇÜK 
DÜNYASINDA VE GELECEK YAŞAMININ SAĞLIKLI ŞEKİLLENMESİNDE BÜYÜK 
ÖNEM TAŞIR. DOĞRU İLETİŞİMLE SEVGİ VE GÜVENDE YETİŞEN ÇOCUKLAR, 
“İYİ İNSAN” OLMAKTAN VAZGEÇMEYECEKLERDİR.

Anne-baba ve çocuk arasındaki iletişim yalnız-
ca bilgi alışverişi anlamına gelmez. Bu ilişkide, 
aynı zamanda karşılıklı duygu ve düşüncelerin 
aktarımı söz konusudur. İletişim denilince çoğu 
insanın aklına konuşmak gelir. Oysaki burada 
konuşmaktan daha önemli olan ve belki de en 
zor öğrenilen şey dinlemektir. Anne-baba ve ço-
cuk arasındaki iletişimin ilk temelleri bebeklik 
döneminde atılır. Bebeğin kendilerine gülümse-
diğini gören anne ve baba  ona gülümseyerek ve 
konuşarak karşılık verirler. Bu bebeği daha da 
mutlu eder. İyi gözlemci olan ve bebeğin diyalog 
isteğini fark eden anne babalar bu konuda daha 
başarılı olurlar. Anne-baba ve çocuk arasındaki 
mesaj alışverişi yalnız konuşulan sözcüklerle 
sınırlı kalmaz, onların ötesinde anlamlar taşır. 
Karşılıklı bilgi alışverişinin yanı sıra duyguları da 
paylaşırlar ve birbirlerine destek olurlar. İyi ile-
tişim kurmayı başarabilen aileler yaşamlarında-
ki acı tatlı tüm olayları ve sorunları paylaşmayı 
bilen ailelerdir. İyi iletişim kurmak için çocukla 
yalnızca konuşmak yetmez; aynı zamanda, ona 
hareketlerle duyguların da hissettirilmesi, yani 
vücut dilinin de kullanılması gerekir. Bu  zaman-
la öğrenilebilen bir durumdur. Çocuk, iletişimi 
de genellikle anne-babadan öğrenir. Kendi anne 
ve babası küçükken ona nasıl davrandılarsa, on-
lar da çocuklarına (genellikle) benzer biçimde 
davranırlar. Ancak ne yazık ki, çoğu zaman anne 
babaların çocuklarına bu konuda iyi bir örnek 
olabildiklerini söylemek zordur. 

UZMAN PSIKOLOG YARD. DOÇ. DR. DAVUT İBRAHİMOĞLU 

Anne baba belirli aralıklarla çocuklarıyla kurdukları iletişimi 
değerlendirmeli ve özeleştiri yapmalıdır. Kendi anne-baba-
larının olumlu ve olumsuz yönlerini anımsamalı ve bunların 
kendileri üzerindeki yansımasını bulmaya çalışmalıdır. Böy-
lelikle karşısındakini dinlememe ve yapıcı değil kırıcı tarzda 
eleştirme gibi kötü huylarını daha kolay bırakabilir. Eğer bu 
yapılabilirse anne babalar çocuklarıyla daha iyi bir iletişim 
kurmakla kalmaz, aynı zamanda onlara iyi bir örnek olurlar.

İyi bir iletişimin koşulu, dinlemesini bilmek
İyi bir iletişim kurabilmek için ondan gerekli mesajların alın-
ması gerekir. Bu da ancak dinlemekle sağlanır. Anne baba iyi 
bir dinleyici olabilirse çocuk için iyi bir model oluşturacak-
tır. Aktif dinleme, iletişimin önemli bir parçası olup, iletişim 
kanallarının açık tutulmasıdır. Bir başka deyişle, anne baba-
nın çocuğun duygu ve düşüncelerini söyleme isteğini fark 
etmesi ve onu dinlemeye hazır olduğunu belirtmesi anla-
mındadır. Dinlemeye yeterince zaman ayrılmalıdır ve uygun 
bir zaman seçilmelidir. Akşam yemeği sırasında ya da yat-
madan önce genellikle konuşma için en uygun zamanlardır.
Anne baba konuşma sırasında kendi düşüncelerini bir kena-
ra bırakıp çocuktan gerekli mesajları almaya çaba gösterme-
lidir. Bunun için tüm dikkatlerini ona vermeli, kendilerini 
bir an için onun yerine koyarak onun hissettiklerini anlama-
ya çalışmalı ve onun düşüncelerine değer verdiklerini his-
settirmelidirler. Çocuğun söylediği şeylerin her zaman tam 
ve doğru mesajlar olmayabileceği ve bunların altında yatan 
değişik korku ve endişelerin olabileceği akılda tutulmalıdır. 
Bu duyguları sözcüklerle belirtmek için konuşma arasına gi-
rilerek “sanki bana biraz korkmuşsun, üzgünsün, kızgınsın” 
gibi cümlelerle altta yatan duygular öğrenilebilir. Çocukla 
konuşurken göz teması çok önemlidir. Onun söyledikleri-
ne ilgi gösterildiğini belirtmek için arada bir baş sallayarak 
onaylamak ya da “evet, anlıyorum” gibi karşılıklar vermek 
çocuğun konuşmasını sürdürmesini destekleyecektir.
Anne-babalar kendi beklentileri ya da düşüncelerine uymasa 
bile çocuğun konuşmasını kesmeden, sabırla ve eleştirme-
den dinlemelidir. Çocuğun karşılaştığı sorunları kendisinin 
çözmesi için ona fırsat tanımalı, bu yönde yüreklendirmeli, 
ancak uygun biçimde ona yol da göstermelidir. Anne-baba 
aktif dinlemeyi öğrendikçe çocuğun duygularını daha iyi 
anlayabilecek ve aralarında sıcak bir köprü kurulacaktır. 
Çocuk kendi sorunlarını kendisi çözdükçe, duygu ve dav-
ranışlarını daha iyi denetleyecek ve başkalarını da daha iyi 
dinlemesini öğrenecektir. 

Olumsuz iletişim çocuklarının 
sonraki yaşamını da etkiler
Çocuk karşısındakini dinleme alışkanlığı kazandıkça, za-
man zaman bu davranışı için güzel sözlerle onurlandırılmalı, 
hatta küçük hediyelerle ödüllendirilmelidir. Anne-babanın 
kendisinin de aktif olarak dinleyip dinlemediğini anlaması-
na yarayan bazı  ipuçları vardır. Eğer anne ya da baba konuş-
madan sıkılmış, dikkati dağılmış, çocuk yerine başka yerlere 
bakıyor ya da çok zaman yitirdiğini düşünmeye başlamışsa 
o sırada aktif olarak dinlemiyor demektir. Bundan daha da 
kötüsü çocuğu küçük düşürücü konuşma biçimidir. Eğer 
çocuğa sürekli olarak onun kötü, aptal ve düşüncesiz olduğu 

biçiminde mesajlar verilirse, yalnız çocukluk döneminde 
değil, belleğinde o biçiminde yer ettiği için sonraki yıllar-
da bile birey kendini o biçiminde algılayabilir ve toplumla 
olan ilişkilerinde zorluklar yaşayabilir. 

Çocuklarla konuşma yöntemleri
Anne baba çocukla konuşurken ona karşı yargılayıcı ve 
suçlayıcı olmamalı, olumlu bir diyalog kurmaya çalışmalı-
dır. Bu diyalog, çocuğun herhangi olumsuz bir davranışını 
düzeltirken “sen” mesajı yerine “ben” mesajı kullanılarak 
sağlanabilir. “ben” mesajı örnek; Okurken daha çok ses-
sizliğe gereksinimim var; masamı en son kullanan top-
lamadığı için aradığım şeyleri bulamıyorum; çok yorgu-
num, mutfağın toplanması için yardıma gereksinimim var.
“Ben” mesajları, aslında “sen” mesajları ile aynı şeyleri söy-
lemesine karşın, tehdit içermediğinden, çocuk tarafından 
daha kolay kabul edilecektir. Örneğin; babasına “sesimin 
seni rahatsız ettiğini fark etmedim” ya da annesine “yor-
gun olduğunu söylemen iyi oldu, sana yardım edeyim” 
gibi yanıtlar verecektir.
“Sen” mesajlarına örnek; bir daha bunu sakın yapma; 
beni çok kızdırıyorsun; neden dikkat etmiyorsun? Bu 
mesajlar daha bir çocuğa yönelik olduklarından, çocuk 
kendini savunmak zorunda hissedecek, o da benzer kar-
şılıklar verecek ve böylece de etkili bir iletişim olanağı or-
tadan kalkacaktır. Bundan daha da kötüsü çocuğu küçük 
düşürücü konuşma biçimidir. Eğer çocuğa sürekli olarak 
onun kötü, aptal ve düşüncesiz olduğu biçiminde mesaj-
lar verilirse, yalnız çocukluk döneminde değil, belleğinde 
bu durum  yer ettiği için sonraki yıllarda bile birey ken-
dini o biçimde algılayabilir ve toplumla olan ilişkilerinde 
zorluklar yaşayabilir.

ANNE-BABANIN OKUL ÇAĞINDAKİ 
ÇOCUKLARIYLA İLETİŞİMİNDE 
ÇOK SIK YAPTIĞI  BAZI HATALAR   
s Emrivaki konuşmak “Bunu söylediğim gibi yapacaksın, 
yoksa...”

s Ders vermek “Ben çocukken senin yaptığın işin iki 
katını yapardım.”

s Eleştirmek “Bugün her şeyi berbat yapıyorsun.”

s Alay etmek “Bu yaptığın çok aptalca bir şeydi.”

s Küçük düşürmek “Senin yaşındaki bir çocuğun bunu 
bilmesi gerekir.”

Çocukla iletişim kurarken ona olumlu bir bakış açısıyla 
yaklaşılmalı ve gerektiğinde onurlandırılmalıdır. Örneğin, 
“Bugünkü matematik ödevlerini çok güzel çözdün” gibi takdir 
söylemleri kullanılabilir. Ancak bunu yaparken, anne baba onu 
‘kendi görmek istediği biçimde davrandı’ diye yapmamalıdır. 
Onun etkinliklerine çok karışmadan, onu olduğu gibi kabul 
ettiğini göstermelidirler. Örneğin, resim yapmakta olan bir 
çocuğa hangi boyaları karıştıracağını göstermek yerine, 
karışmadan onu izlemek çocukta doğru şeyler yaptığı hissi 
uyandıracaktır. 
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Sağlık

İŞLENMİŞ GIDALAR
SAĞLIKLI BESLENMEYE ENGEL!

Dengeli ve yeterli beslenme nedir?
Ülkemize özgü geliştirilmiş beslenme mo-
deline göre; tahıl grubu, süt ve süt ürün-
leri, meyve-sebzeler ve protein grubundan 
besinlerin dengeli ve yeterli şekilde bulun-
masıdır. 
Buna ek olarak;
s Diyette taze sebze ve meyveleri porsi-
yonlara dikkat ederek tüketmeye özen 
göstermek,
s Günde birkaç porsiyon tahıl grubundan 
besinleri tüketmek,
s Yeterli miktarda süt ve süt ürünleri tüketmek,
s Diyetle yağ alımını sınırlandırmak; doymuş yağları kısıtla-
mak, doymamış yağları yeterli ve dengeli bir şekilde beslen-
meye dahil etmek,
s İstenilmeyen derecede tuzlu, şekerli, yağlı ve basit karbon-
hidratlı besinlerden uzak durmak,
s Diyette işlenmiş gıdaları ve alkolü minimalize etmek,
s Yemeklerin hazırlanmasında hijyene dikkat etmek ve sağ-
lıklı pişirme yöntemlerini kullanmak.
 
Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi 
mümkün kılmayan nedenler nelerdir?
Sağlıklı beslenmeyi engelleyen en önemli faktörlerden biri za-
man problemidir. Özellikle yoğun işlerde çalışan insanların 
sağlıklı ev yemeğine ulaşması ve sağlıklı tercihler 
yapması oldukça zor olabiliyor. Diğer yandan eko-
nomik nedenler de sağlıklı beslenmenin önünde 
bir engeldir. Sağlıklı besinlere ulaşmak her top-
lumda kolay olmayabiliyor.  Bu durumda ultra iş-
lenmiş gıdaların; ekonomik, kolay ulaşılabilir, ilgi 
çekici ve daha hızlı tüketilebilir olması sağlıksız 
beslenmeye yönelimi artırıyor. 

Ultra işlenmiş gıdalardan bahsetmek gere-
kirse; cipsler, paketli atıştırmalıklar, şeker-
lemeler, tatlandırılmış ve gazlı içecekler, 
dondurulmuş ve raf ömrü uzun yiyecekler 
kısacası trans yağ, katkı ve koruyucu mad-
deler içeren bir dizi işlem görmüş besinler-
dir. Bu gıdaları sağlıklı beslenme açısından 
değerlendirecek olursak, toplam yağ, doy-
muş yağ, şeker ve tuz içeriği yüksek, ancak 
protein ve diyet lif içeriği düşük besinler-
dir. Bu durumda ultra işlenmiş gıdalara 
sağlıklı beslenme listesinde sınırlandırmak 

hatta yer vermemek gereklidir.  

İşlenmiş gıdaların etkileri nelerdir?
Yapılan çalışmalara göre ultra işlenmiş gıdaların ve bulunan 
emülgatörlerin yarattığı etkiler:
s Kan şekerini yükseltebilir,
s Kısa süreli tokluğun ardından hemen aşırı açlığa neden ola-
bilir,
s Vücut yağ ağırlığını artırabilir,
s Karaciğer ve böbrek başta olmak üzere organlara zarar ve-
rebilir,
s Kolesterolü yükseltebilir, 
s Sindirim sistemi rahatsızlıklarına sebep olabilir,
s Hızlı yemeye sebep olduğundan aşırı yeme problemi yara-
tabilir.
Geçtiğimiz yıl yapılan bir klinik çalışmanın sonucuna göre; 

ultra işlenmiş gıdalarla beslenen deneklerin gün 
geçtikçe enerji alımlarında artış gözlemlen-

miş ayrıca işlenmemiş diyetle beslenenlere 
göre de kilo artışı ve vücut yağ artışı tespit 
edilmiş. Ultra işlenmiş gıdaların tüketiminin 
sınırlandırılması; daha az enerji alımı, daha 
fazla vücut yağı-kilo kaybı sağlayabilir ayrıca 
obezitenin önlenmesi ve tedavisi için etki-
li bir strateji olabilir. Tükettiğiniz besinlerin 
etiketlerini okumak sizlere farkındalık kazan-

dıracak, artık besin seçimlerinizde daha doğru 
ve sağlıklı seçimler yapabileceksiniz.
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SAĞLIKLI BESLENMENİN YETERSİZ OLDUĞU POPÜLASYONLARDA OBEZİTE, DİYABET, KALP DAMAR HASTALIKLARI, 
KARACİĞER YAĞLANMASI, EKLEM RAHATSIZLIKLARI GİBİ BİRÇOK SAĞLIK SORUNU İLE KARŞI KARŞIYA KALINABİLİYOR. 
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BESLENME VE DİYET UZMANI DYT. İREM AKSOY ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR 

YOLUYLA SAĞLIKSIZ BESLENMENİN NELERE YOL AÇTIĞINI ANLATTI.

DYT. İREM AKSOY
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Modeller

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

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

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

PUMAPUMA

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

DONANIMLAR

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

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

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

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

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

FOCUSFOCUS

DONANIMLAR

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

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

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

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

ST-Line n Açılabilir cam tavan

Kış Paketi  n Isıtmalı ön cam n Direksiyon ve ön koltuklar

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

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

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

OPSİYON PAKETLERİ

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

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

n Metalik Boya

OPSİYONLAR
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KUGAKUGA

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

ST-LINE (Style donanıma ek olarak)
n 18” alüminyum jantlar n Parçalı Deri Döşeme n Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası n Otomatik Yanan Farlar n Yağmur Sensörü n Dijital Klima

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)

DONANIMLAR

KONFOR PAKET 
n Katlanır Yan Aynalar n Isıtmalı Ön Cam n Isıtmalı Direksiyon n Isıtmalı Ön Koltuklar 

n Ön ve Arka Park Sensörü n Geri Görüş Kamerası

OPSİYONLAR (ST-Line için)

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 1.0 125 PS Benzin Otomatik 125 170 11,6 5,8

EYLÜL-EKİM 2021 l 43

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

STYLE 
n Gündüz Yanan LED Farlar n Ön Sis Farları, Renkli Arka Camlar n 16’’ Alüminyum Alaşım Jantlar n Sürücü ve Yolcu Hava Yastıkları 
n Yan Hava Yastıkları n Yan Perde Hava Yastıkları n Sürücü Diz Hava Yastığı n ABS, EBD, ESP, TCS, HLA n Hız Sabitleyici n Manuel Klima 
n 8’’ Dokunmatik Ekran n Ford SYNC n Otomatik 4 Cam.
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TOURNEO TOURNEO 
COURIERCOURIER

TRANSIT TRANSIT 
COURIERCOURIER TRANSITTRANSIT

CONNECTCONNECT

TOURNEOTOURNEO
CONNECTCONNECT

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

Trend Kombi 1498          75 PS 190 NM 4.1 lt 575
Delüx Kombi     1498         75 PS  190 NM 4.1 lt 575
Titanium Kombi 1498         100 PS  215 NM 4.0 lt 575
Titanium Plus Kombi 1498         100 PS  215 NM 4.0 lt 575

TREND - PANELVAN n ESP (Elektronik Stabilite Programı) n ABS n HLA (Yokuş Kalkış Destek Sistemi) n EBA (Acil Durum Fren Desteği) 
n EBD (Elektronik Fren Gücü Dağıtım Sistemi) n TSC (Römork Savrulma Kontrol Sistemi) n Sürücü hava yastığı n Merkezi kilit n ‹mmobilizer 
n Hidrolik direksiyon-Elektromekanik (EPAS), n Baş üstü saklama alanı n Elektrikli-ısıtmalı yan aynalar n Gecikmeli sönen farlar n Gündüz yanan farlar 
n Yol bilgisayarı nUSB&Bluetooth sistemli radyo n Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon

DONANIMLAR

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

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

DONANIMLAR

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

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

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

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

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

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

DONANIMLAR

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

DONANIMLAR

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

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

TÜM MODELLER  Metalik rerk 

TİTANİUM PLUS Navigasyon ve geri görüş kamerası

PANELVAN  Manuel Klima

OPSİYONLAR

OPSİYONLAR - Manuel Klima

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

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

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

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

TRANSITTRANSIT
CUSTOMCUSTOM

RANGERRANGER

TREND (Panel Van) 
n 90 ve 180 derece açılabilen arka camsız kapılar n Elektrikli ısıtmalı sinyalli yan aynalar n Elektrikli ön camlar n Direksiyondan kumandalı USB çalar  
n 12 volt elektrik soketi n ABS + EBD (Elektronik fren gücü dağılımı) n ESP + TCS n HLA (Yokuş kalkış desteği) n ARM (Aktif devrilme kontrolü) 
n LAC (Yüke duyarlı kontrol) n Aktif savrulma kontrolü n Sürücü hava yastığı n Immobilizer n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Ön ve arka disk frenler

DONANIMLAR

TREND (Kombi ve 8+1 Min.)
n Elektrikli ısıtmalı sinyalli yan aynalar n Elektrikli ön camlar n Direksiyondan kumandalı USB çalar n 12 volt elektrik soketi n Sürücü koltuğu kol dayama 
n ABS + EBD (Elektronik fren gücü dağılımı) n ESP + TCS n HLA (Yokuş kalkış desteği) n ARM (Aktif devrilme kontrolü) LAC (Yüke duyarlı kontrol) 
n Aktif savrulma kontrolü n Sürücü Hava Yastığı n Immobilizer n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Ön ve arka disk frenler  
n Önden üflemeli manuel klima n Arka cam sileceği n Ön sis farı

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

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

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

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

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

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

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

DONANIMLAR

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

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

WILDTRACK
n Parçalı deri koltuklar n Isıtmalı ön koltuklar n 8 yöne elektrikli ayarlanabilen bel destekli sürücü koltuğu n Ön park sensörü 
n 230 V güç dönüştürücü n Koyu gri, ön ızgara, kapı ve bagaj kapağı kolu n Siyah spor barlar n Tavan rayları 
n Koyu gri, elektrikli, ısıtmalı, entegre sinyalli, elektrikli katlanan yan aynalar n 18” alaşım jantlar n Bi Xenon farlar
n Led ön sis farları n Navigasyon n Geri görüş kamerası n Otomatik Acil Frenleme (AEB) n Akıllı Hız Sınırlandırıcı
n Otomatik Park Sistemi n Çarpışma Önleme Yardımcısı
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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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Bas›m hatalar›ndan ve Ford Şirketi taraf›ndan modellerde yap›lacak değişikliklerden firmam›z sorumlu değildir. Güncel bilgi al›n›z.

TREND 
n Sürücü ve yolcu hava yastığı n ABS + EBD + TCÇ n EBA n HZA n EBA n EBA n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Manuel klima n Elektrik destekli 
direksiyon n Elektrikli ön camlar n Elektrikli arka camlar n MP3 müzik sistemi n USB bağlantısı n Ford SYNC n Otomatik yanan farlar n Yol bilgisayarı 

TREND X  (Trend’e ilave olarak
n Ön Sis Farları n 16” Alüminyum Jantlar n Karartılmış Arka Camlar

TİTANİUM (TREND’e ilave olarak) 
n Gündüz yanan LED farlar n Ön sis farları n 16” alüminyum jantlar 
n Karartılmış arka camlar n Elektrikli iklim kontrollü klima 
n Sürücü kol dayama n Ford SYNC 3 n Otomatik kararan iç ayna 
n Yağmur sensörü n Anahtarsız çalıştırma n 8” dokunmatik ekran

TİTANİUM X 
n Katlanabilir yan aynalar, n Ön/arka park sensörü
n Geri görüş kamerası n Otomatik park / dikey park sistemi
n Anahtarsız giriş sistemi 

Güvenlik paketi 
n Yan hava yastıkları n Sürücü diz hava yastığı 

n Sürücü ve yolcu perde hava yastıkları

Tekno Paket (Sadece “Güvenlik Paketli” dizel ve EcoBoost araçlar)
n Aktif Şehir içi güvenlik sistemi n Isıtmalı ön cam n Anahtarsız giriş ve çalıştırma 
n Elektrikli katlanan yan aynalar

FIESTAFIESTA

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

DONANIMLAR

OPSİYONLAR

Fiesta 1.1i EcoBoost 1084 85 / 6300 110 / 3500 14 4.4
Fiesta 1.0i PowerShift 998 100 / 4500 170 / 1500 12.2 5.2
Fiesta 1.5 TDCİ 1499 85 / 3750 215 / 1750 12.5 3.5
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