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70’inci sayımızdan herkese merhaba

2019 yılında Covid19 salgını ile hayatımıza giren pandemi kelimesi, virüsün sürekli mutasyona uğramasıyla 
dünya gündemindeki yerini hız kesmeden koruyor. Aşıyla ilgili kafa karıştıran gündemler, maskeli mesafeli 
hayat, hastalanma korkusu, kapalı devre yaşamlar hepimizi değiştirdi. Tüm dünyada günden güne etkisini 
artırarak devam eden ekonomik kriz, iklim, doğal afetler, kuraklık ve kıtlık da gündemimizden düşmüyor. 
Hayatımız hiçbir zaman eskisi gibi özgür olmayacak.

Bu sayı ile birlikte 70’inci sayıya ulaşan dergimizle birçok şey anlatmaya ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. 
Keleşlerlife‘ın yayın amacı, müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve sürekli hizmet anlayışı ile kalıcı bir bağ 
kurabilmekti. 2000’li yıllarda pazarlama amaçlı her ay bir bülten yayınlar, fiyat ve ürün bilgisi verirdik. 
Merhum Ahmet Keleş, “Bu neden bir dergi olmasın” diyerek bu yolculuğu 2005 yılında başlattı. 2006 yılında 
vefatından sonra da bu çok önem verdiği projeyi ben devraldım ve 16’ncı sayıdan itibaren de sürdürüyorum.

Yola çıkış amacımız, otomobil dünyasına yönelik bilgiler verirken bir yandan da temsil ettiğimiz Ford 
markası araçları ve kendimizi tanıtmaktı. Yıllar içinde Keleşlerlife sayesinde hem müşterilerimiz hem de iş 
ortaklarımızla iletişim anlamında çok güzel bir bağ kurduk. Öyle ki, sektörde dergimiz bir marka haline geldi. 

2007 yılında sadece otomobil içeriğiyle kendimizi sınırlamayı kaldırıp ‘life’ tarafımızla da seyahatten, sağlığa, 
teknolojiden güncel konulara ve söyleşilere yer vererek içeriğimizi daha da zenginleştirdik. Sektörün önde 
gelen isimlerinin samimi röportajlarıyla, hayatlarına dokunduğumuz müşterilerimizin hikâyeleriyle amacımız, 
insanı değerler yaratmak ve bu değerleri mümkün olduğunca fazla insanla paylaşmaktı.

Bu zengin içerik yıllar içinde birikerek bizim için değerli bir arşiv kaydı oldu. Hem bu arşivi daha çok kişiyle 
paylaşmak hem de içerik ve tasarım anlayışı sürekli yenilenen dergimizi life.kelesler.com adı altında online 
platforma taşıyarak dijital ortamda da yerimizi aldık. 
Böylece Ford markası ve bizden haberlerin yanı sıra özel araştırma dosyaları, farkındalık yaratan röportajları, 
teknolojiden geziye rafine konularıyla standartların ötesini keşfetmek isteyenlere her an ulaşabilecekleri bir 
keşif alanı sağlamayı umuyoruz. Sizleri de bu yeni yolculuğumuzda yanımızda görmek isteriz.

Bu şirketi kuranların bize öğrettiği şekilde 40 yıldır müşterilerimizle, iş ortaklarımızla dürüst, saygılı ve özenli 
bir bağ kurmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle ailemizin değerli fertleri Mehmet Keleş, Ahmet Keleş ve eşi 
Canan Keleş’i aramızdan ayrılışlarının 16’ncı yılında özlem ve rahmetle bir kez daha anıyorum.
Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileğiyle…

Banu Keleş
Genel Yayın Yönetmeni

içindekiler
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DAHA AKILLI VE DAHA VERİMLİ

Avrupa’nın ve Türkiye’nin lider ti-
cari araç markası Ford, ürün gamı-
nın en popüler modellerinden Ford 
Tourneo ve Ford Transit Custom’ın 
daha şık, konforlu ve akıllı tekno-
lojilere sahip yenilenen versiyonları 
ile yolcu taşımacılığı ve ticaret ha-
yatına yeni bir soluk getiriyor. 
Avrupa’nın 1 numaralı ticari ara-
cı Ford Transit Custom sınıfının 
en iyi yük kapasitesinin yanı sıra 
fonksiyonel ve teknolojik detay-
larla müşterilerinin hayatını ko-
laylaştırırken, yeni Ford Tourneo 
Custom ticari araç segmentinde 
ilk olarak her biri bağımsız hare-
ket eden ve toplantı düzeni suna-
bilen esnek koltuk düzeniyle her 
yolculukta Business Class konforu 
vaadiyle hem iş hayatı hem de özel 
kullanımlar için yepyeni bir seya-
hat deneyimi sunuyor. Ford’un 
yeni 2.0L EcoBlue motoru ile do-
natılan Custom serisi, yeni Transit 
Custom ile dayanıklı Transit ailesini konfor ve teknolojide bir 
üst seviyeye taşırken, yeni Ford Tourneo Custom ile de VIP 
ve turistik kullanımlar başta olmak üzere şık tasarım, premi-
um fonksiyonel iç mekânıyla yolcu taşımacılığında iddiasını 
artırıyor.  

Cesur ve profesyonel dış görünüm, 
ergonomik ve teknolojik iç mekân 
Yeni Ford Transit ve Ford Tourneo Custom’ın dinamik ve pro-

fesyonel ön görünümü, altıgen şekilli ızgarası ve yeni tasarım 
farlarıyla Ford’un en yeni binek otomobilleriyle aynı tasarım 
DNA’sını paylaşıyor. En son aydınlatma teknolojilerinin kul-
lanıldığı serinin üst modellerinde gündüz yanan LED farlar 
ve güçlü HID Xenon dinamik farlar dikkat çekiyor. Tourneo 
versiyonunda 5 krom çıtalı ön ızgara ile dikkat çekici bir görü-
nüm sunan Ford Custom, iç mekândaki premium malzeme ve 
tasarım detaylarıyla üst seviye bir kalite atmosferi ve sessiz bir 
yolculuk sağlıyor. 
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FORD TİCARİ ARAÇ AİLESİNİN SEVİLEN ÜYELERİ FORD TOURNEO & FORD TRANSİT CUSTOM, 
DAHA FAZLA VERİMLİLİK, TEKNOLOJİ, KONFOR VE GÜVENLİK SUNAN YENİ TEKNOLOJİ VE 

DONANIMLARLA SİZLERE EŞLİK ETMEYE DEVAM EDİYOR.  FORD’UN YOLCU TAŞIMACILIĞINDAKİ 
İDDİALI MODELİ FORD TOURNEO CUSTOM VE YÜK TAŞIMACILIĞINA YÖNELİK MODELİ 

FORD TRANSİT CUSTOM MODELLERİ 2.0 LİTRE 185 PS ECOBLUE UPGRADE VE ECOBLUE HİBRİT 
MOTOR SEÇENEKLERİYLE YAKIT VERİMLİLİĞİNİ İYİLEŞTİRİRKEN, BİNEK ARAÇLARDA SUNULAN 

GELİŞMİŞ SÜRÜCÜ DESTEK TEKNOLOJİLERİYLE SÜRÜŞ KONFORUNU ARTIRIYOR. 

Keleşlerlife
Kapak Konusu

FORD TOURNEO CUSTOM

Görsellerde belirtilen araçlar ile satışa sunulan araçlar arasında donanımsal farklılıklar olabilir.
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gasyon ve bağlantılı akıllı telefonlarına kumanda etme olana-
ğı da verecek olan SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemini içeren 
tablet esintili 8 inç renkli dokunmatik ekran sunuluyor. 
İç mekânda sınıfının lideri saklama alanına sahip olan Ford 
Transit Custom, sadece ön panelinde 25 litreye kadar saklama 
alanı sunuyor. Üst yüzeydeki üç açık bölme, notluk veya mobil 
cihazlar için uygun bir alan sunarken, 7,5 litrelik büyük tor-
pido gözünün altındaki kapalı bölme ise A4 büyüklüğündeki 
dosyaların koyulabileceği bir alan sağlıyor. Sunulan diğer pratik 
özellikler arasında vites kolunun altında katlanabilir bir bardak 
tutucuya ilave olarak konsolun iki yanındaki bardak tutucu-
lar ve 2 litrelik şişe tutucular bulunuyor. Saklama alanlarını ve 
kullanılabilirliği geliştirmek için tamamıyla yeniden tasarlanan 
kapı panellerinde üç büyük saklama bölmesi ve dekoratif kapı 
kaplamasına entegre edilen yeni bir pratik tutamak yer alıyor. 

Yeni Ford Transit Custom yük alanında 
sınıfının lideri
Yeni Ford Transit Custom’da 2,4mt x 1,2mt boyutlarındaki 
yükler dahi kolayca taşınabilirken, ön yolcu koltuklarının kul-
lanılması engellenmeden 3-4 metre uzunluğundaki yükler de 
taşınabiliyor. Camlı ara bölme ile birlikte toplamda 6 metre-
küplük bir yük alanı sunulurken, uzun dingil mesafesine sahip 
versiyonda 6,8 metreküp yük alanı sunuluyor. Sınıfındaki di-
ğer araçlara kıyasla en geniş yan yükleme kapı açıklığına sahip 
olan model, kayar kapılarda bulunan yeni kontrol mekanizma-
sı da yükleme sırasında kapının güvenli şekilde açık tutulma-
sını sağlıyor.

Ford’un yeni iç tasarım felsefesini esas alarak tamamen yeni-
lenen kabindeki gösterge paneli, tüketicilerin akıllı cihaz ve 
tablet kullanımından etkilenerek kullanıcı odaklı bir düzen 
sunuyor. Kabinin genişliğini vurgulayan güçlü yatay tasarım 
unsurlarını esas alan yeni gösterge paneli, uzun çalışma sa-
atlerini araçlarında geçiren ve kabini mobil bir ofis olarak 
kullanan sürücüler için tasarlanan pratik dokunuşlar içeri-
yor. Yeni göstergeler ve kontrol panelleri sürücüye daha fazla 
ergonomi ve rahat kullanım sağlıyor. Ön panelde, Custom 
sürücülerine basit konuşma komutları kullanarak ses, navi-

Keleşlerlife
Kapak Konusu

MÜKEMMEL MALZEME KALİTESİ, TİTİZ İŞÇİLİĞİ 
VE DOKUZ KİŞİLİK YOLCU TAŞIMA KAPASİTESİYLE 
FORD TOURNEO CUSTOM, KUSURSUZ BİR KONFOR 
VADEDİYOR. FORD TOURNEO CUSTOM’IN İÇ 
TASARIMINDAKİ İNCE DETAYLAR SİZİ UNUTULMAZ 
BİR YOLCULUĞA DAVET EDİYOR. SÜRÜCÜ DESTEK 
SİSTEMLERİ İSE KENDİNİZİ HER ZAMAN GÜVENDE 
HİSSETMENİZİ SAĞLIYOR. YOKUŞ KALKIŞ DESTEK 
SİSTEMİ VE DİNAMİK TORK KONTROL SİSTEMİ 
İLE EN ZORLU KOŞULLARDA BİLE BENZERSİZ BİR 
KONFOR VADEDİYOR.

FORD TRANSİT CUSTOM DAHA KOLAY VE DAHA 
VERİMLİ ÇALIŞMANIZA YARDIMCI OLAN PEK 
ÇOK AKILLI VE PRATİK ÖZELLİKLE DONATILDI. 
GENİŞ YÜK ALANINA ERİŞİMİN SON DERECE 
KOLAY OLMASIYLA FORD TRANSİT CUSTOM’A 
YÜKLERİNİZİ YERLEŞTİRMENİN BASİTLİĞİNE 
ŞAŞIRACAKSINIZ. FARKLI İHTİYAÇLARINIZA 
ÖZEL EŞYA BÖLMELERİ SAĞLAYAN AKILLI 
TASARIMI VE FORD SYNC 3 GİBİ BİR DİZİ AKILLI 
TEKNOLOJİ, ARACINIZI KONFORLU BİR MOBİL 
OFİS OLARAK KULLANMANIZA İMKÂN SAĞLAR.

FORD TOURNEO CUSTOM



Verimli EcoBlue motor, konforlu otomatik şanzıman
105, 130 ve 170 PS güç sunan ve önceki motora göre yüzde 13’e varan 
yakıt tasarrufu sunan ve alt devirde yüzde 20 daha iyileştirilmiş torka 
sahip yeni 2.0 L EcoBlue motorla donatılan Ford Transit ve Ford To-
urneo Custom’da, 170 PS güç sunan versiyonlarda tercih edilirse altı 
ileri SelectShift otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor. Trend ve 
Deluxe donanım seviyesi ile sunulan yeni Transit Custom’da iki farklı 
tavan yüksekliği, iki aks mesafesi seçeneği, 3,2 – 3,4 ton arası Azami 
Yüklü Ağırlık, 1450 kg.’a ulaşan yük taşıma kapasitesi ile van, kombi 
ve kombi van modelleri yer alıyor. Trend, Titanium ve Titanium Plus 
donanım seviyesi ile sunulan yeni Tourneo Custom’da ise uzun ve kısa 
şasi versiyonları bulunuyor. Tourneo Custom’da sunulan arka havalı 
süspansiyon sistemi ise, araç ne kadar yüklü olursa olsun konfordan 
ödün vermeyen bir yolculuk sunuyor. Çift taraflı kayar kapılar da ko-
laylıkla inip binmeye ve arka koltuklara rahatça erişime imkân tanıyor. 

Yeni Ford Tourneo Custom ile her yolculukta 
Business Class konforu
Yeni Ford Tourneo Custom, müşterilerin araçlarını nasıl kul-
landıkları ve en çok önem verdikleri oturma düzenleri hakkın-
da detaylı araştırmalar sonucu geliştirildi. İlk kez 2013 yılında 
lanse edilen Ford Tourneo Custom, yenilenen ön tasarımı ve 
yepyeni premium iç mekanıyla rafine ve sofistike bir yolculuk 
sunuyor. Yeni Ford Tourneo Custom, segmentinde arka yolcu 
kabininde birbirinden bağımsız olarak hareket edebilen 6 koltuk 
sunan tek model olarak dikkat çekerken, 30’un üzerinde koltuk 
konfigürasyonu ile yolcu kabininin ihtiyaca göre tasarlanmasına 
imkân sunuyor. Arka yolcu kabininde birbirine bakan 6 koltuk-
lu kombinasyon ile konferans düzenine geçilebilirken, yolculara 
kabini dilediği şekilde kullanma imkanı sunuluyor. Koltuklar, 
çalışma arkadaşlarıyla toplantı ortamından bire bir görüşmelere 

kadar çeşitli amaçlara göre kolayca düzenlenerek daha esnek ve 
interaktif bir çalışma ortamı yaratabiliyor. Orta koltuk sırtlıkla-
rını katlayıp düz yüzeyi masa olarak kullanabilme ve koltukların 
ikinci sırasını konferansta olduğu gibi düzenleyebilme özellik-
leri ise kolaylık sağlıyor. Her bir koltuk bağımsız olarak katla-
nıp kaldırılarak, limuzin tarzı geniş bir alan ya da bagajlar için 
genişletilmiş alan yaratılabiliyor. Yeni Ford Tourneo Custom’da 
yolcular, bağımsız arka klima sistemi, 6’sı arka yolcu kabininde 
olmak üzere 8 USB girişi ve 10 hoparlörlü ses ve müzik sis-
teminin de keyfini çıkarabiliyor. Yeni Ford Tourneo Custom, 
Trafik Levha Tanıma Sistemine sahip Akıllı Hız Sınırlandırıcı, 
Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Geri Görüş Kamerası, arka havalı 
süspansiyon, Ford SYNC Acil Durum Yardımı ve otomatik vites 
gibi özelliklerle hem sürüş konforunu hem de güvenliği en üst 
boyuta taşıyor.

Keleşlerlife
Kapak Konusu

10

FORD TRANSIT CUSTOM
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CUSTOM MODELİ DAHA 
FAZLA VERİMLİLİK SUNUYOR   
Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından 

sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk: 

“Türkiye’de üreterek başta Avrupa olmak üzere dünya 

pazarlarına ihraç ettiğimiz ve pazara sunduğumuz 

günden itibaren hem Türkiye hem Avrupa’da 

önemli bir başarı kazanan Custom modelimizi, 

müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda daha 

çekici, daha akıllı ve daha verimli olmak üzere 

geliştirdik. İş hayatının gereklerini yerine getirmek 

için güçlü ve verimli EcoBlue motorlara sahip dayanıklı 

Transit Custom araçlarımızı kullanan ticaret erbabı, 

aynı zamanda günümüz teknolojilerini her daim 

yanlarında taşıyarak seyahatleri süresince de işlerini 

yerine getirebiliyor. Sürücü koltuğundaki konforun 

yanı sıra, 9 kişiye ulaşan yolcu kapasitesine eşlik eden 

ve sınıfında ilk ve tek olarak sunulan koltuk düzeni 

yetenekleri ile lüks ve modern yolcu taşımacılığına 

Tourneo Custom adını yazdırdık.” dedi. 
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İçinde bulunduğumuz dönem itibarıyla 
sigorta sektörünün son bir yıllık görünü-
münü değerlendirir misiniz?  
Genel olarak bir değerlendirme yapmak 
gerekirse, sigorta sektörünün pandemi 
döneminde iyi bir sınav verdiğini söyle-
mek mümkün. Temelinde risk yönetimi 
olan sektörümüz, dinamikleri gereği, 
büyük toplumsal olayların sonuçlarına 
diğer sektörlerin birçoğuna kıyasla çok 
daha hazırlıklı bir yapıya sahipti. Ancak 
koronavirüs gibi doğrudan halk sağlığı-
na yönelik bir tehdit, hazırlıklı olmaktan 
çok daha büyük bir toplumsal sorum-
luluğu da beraberinde getiriyor. Sigorta 
sektörü, büyük ölçüde üzerine düşen 
yükümlülükleri yerine getirdi. Müşteri-
leri, dağıtım kanallarını, hastaneleri ve 
acenteleri kapsayan bu zincir içerisinde 
tüm tarafların fedakârca hareket ettiğini 
gördük. Mecburi kısıtlamaların etkisiyle 
kaza ve hastane girişi sayılarında yaşanan 
azalmalar kârlılığı destekledi. Bilinçlen-
menin artması, işlem hacminin yüksel-
mesini beraberinde getirdi. Böyle bir 
ortamda sektörün kârlılığında pozitif bir 
seyir ortaya çıktı. 
Sigorta sektörünün istatistiklerine baktı-
ğımızda, toplam prim üretiminde hayat 
dışı branşta yüzde 23,4 oranında, hayat 
branşında ise yüzde 21’lik bir artış ya-

şandığını görüyoruz. Aynı dönemde bi-
reysel emeklilik fon büyüklüğünde de 
yüzde 43’lük bir artış söz konusu oldu. 
Pandeminin ortaya çıkışından 2021 yaz 
aylarına kadar geçen zaman dilimi içeri-
sinde rakamsal olarak belirttiğim pozitif 
gelişmeleri tüm sektör olarak deneyim-
ledik. Ancak tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de geçtiğimiz yaz ayları iti-
barıyla kısıtlamaların kalkması, küresel 
ve yerel seviyede ekonomide kaydedilen 
dalgalanmalar bundan sonrası için belir-
sizliklerin artmasına neden oluyor. 

Sigorta sektörünün öngörüler üzerinden 
ilerleyen bir sistematiği vardır. Mevcut 
konjonktür ve belirsizliklerin artması, 
bu öngörülerin sağlıklı şekilde işlemesi-
ni zorlaştırıyor. Keza geçen yıl boyunca 
sektör genelinde yapılan satışların tama-
mı aslında beklenenden daha iyimser bir 
tabloyu ortaya koymuştu. Önümüzdeki 
süreçte sektörün reel olarak büyümesini 
sürdüreceğini öngörebiliriz. Ancak başta 
araç ve yedek parça olmak üzere sağlık ve 
diğer sigorta türlerinde yaşanan maliyet 
artışlarının kârlılık üzerinde negatif bir 
etki yaratacağını ifade etmek yanlış olmaz. 

Allianz Türkiye’nin faaliyet alanı itiba-
rıyla üstlendiği misyonu anlatır mısınız? 
Dünyanın en güçlü finans toplulukların-
dan biri olan Allianz, 70’ten fazla ülkede 
150 bini aşkın çalışanıyla 100 milyonu 
aşkın müşterisine hizmet veriyor. Ülke-
mize bakacak olursak; sigorta sektörü-
nün yaygınlaşması, özellikle belli branş-
larda bugün gelinen noktalarda Allianz’ın 
büyük payı olduğunu vurgulamak gere-
kiyor. Türkiye’de sağlık sigortacılığı an-
lamında yakalanan ivmede Alliaz’ın yap-
tığı yatırımların itici güç oluşturduğunu 
görüyoruz. Allianz, faaliyet gösterdiği 
her ülkede müşteri memnuniyetini ön 
plana koyan, kalitesinden, müşterisine 

ve dağıtım kanalına verdiği taahhütten 
geri adım atmayan, sözünün arkasından 
duran bir anlayışı temsil ediyor. Sektö-
rümüzde sürdürülebilirlik çok kritik bir 
noktadadır. Allianz bu anlamda da ken-
dini ispatlamış bir şirket.

“Türkiye, Allianz için stratejik bir 
pazar konumunda yer alıyor”
Konuya Allianz Grubu’nun perspektifin-
den baktığımızda, Türkiye’yi çok strate-
jik bir pazar olarak değerlendirdiklerini 
biliyoruz ve yaşıyoruz. Grup, Türkiye’ye, 
Türk insanına ve ülkemizdeki sigortacılı-
ğın büyüme potansiyeline inanıyor. Plan-
larını uzun vadeli bakış açısıyla yapıyor. 
Bunun yansımalarını rakamlarda da gö-
rüyoruz. Allianz Türkiye olarak yaklaşık 
2500 çalışanımız, 12 bölge müdürlüğü-
müz, 4000 acentemiz, 1800 banka şube 

kanalımız ve 6700 anlaşmalı kurumu-
muzla 81 ilde,  milyonlarca müşterimizin 
yanındayız. Sektöre müşteri deneyimi, 
çalışan bağlılığı, çeviklik, dijitalizasyon, 
sürdürülebilirlik ve inovasyon gibi alan-
larda liderlik etmeye devam ediyoruz. 
Varoluş amacımız; bizlere sağlığını, gele-
ceğini ve varlıklarını emanet eden sigor-
talılarımıza her zaman yanlarında oldu-
ğumuzu hissettirmek.

Aktardığınız üzere Grup için strate-
jik bir noktada konumlanan ülkemizde 
pandeminin başından itibaren gerçek-
leştirilen çalışmaları paylaşır mısınız?
COVID-19 sürecinde bünyemizde kur-
duğumuz özel bir ekiple paydaşlarımızın 
bu döneme özel doğabilecek ihtiyaçla-
rına yönelik çözümler üretmeye odak-
landık. Her adımımızı sigortalılarımızı, 

dağıtım kanallarımızı ve tüm paydaşla-
rımızı sistematik olarak dinleyerek at-
tık, iyileştirmeler planladık, gelişmeler 
doğrultusunda yeni aksiyonlar aldık.  
Diğer yandan, çevik çalışma metoduyla 
yeniden yapılandırdığımız yönetimimiz-
le; sadeleştirilmiş ürün, hizmet ve hasar 
süreçlerine odaklandık.
En güçlü olduğumuz alanların başında 
gelen sağlık branşında sigortalılarımız 
bizden, onları çok daha iyi tanımamızı ve 
özel hizmetlerle onların her zaman yan-
larında olmamızı bekliyor. Biz de sağlık 
sigortalarında Türkiye’nin lider sigorta 
şirketi olarak bundan sonra ortaya çıka-
cak salgın hastalıklara yönelik oluşacak 
masrafları poliçe kapsamına alarak 1,5 
milyon sağlık sigortalımıza; “Allianz Se-
ninle” diyebildik.
“Dr. Allianz Sağlık Danışma Hattı” adın-

SİGORTA SEKTÖRÜ SON İKİ YILLIK SÜREÇTEKİ SIRA DIŞI KOŞULLARDA BAŞARILI BİR SINAV VERDİ. ALLIANZ TÜRKİYE 
SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ERTUĞRUL YÜCENUR, BU DEĞİŞKEN ORTAMDA MÜŞTERİLERİNE 

EN ÇOK KATMA DEĞER SAĞLAYAN ŞİRKETLERDEN BİRİ OLDUKLARINI DİLE GETİRDİ. SEKTÖRÜN GENEL GÖRÜNÜMÜNE 
İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNİ PAYLAŞAN YÜCENUR, PAZARDA REEL OLARAK BÜYÜME ÖNGÖRDÜKLERİNİ ANCAK 
KÂRLILIK ORANLARINDA MALİYETLERDEKİ ARTIŞ NEDENİYLE KISMİ BİR DARALMA YAŞANABİLECEĞİNİ VURGULADI.  

ALLIANZ TÜRKİYE SATIŞ & DAĞITIM KANALLARI 
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI  ERTUĞRUL YÜCENUR:

ALLIANZ TÜRKİYE  
GELİŞİMİN ODAĞINDA 

YER ALMAYI SÜRDÜRÜYOR  
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da doktor ve hemşire kadromuz ile 7 
gün 24 saat ücretsiz tıbbi danışmanlık 
sunduğumuz hizmetimizi iyileştirdik. Bu 
döneme özel bir başka aksiyonumuz da 
yeni anneler için evde ziyaret yöntemiyle 
sunduğumuz bebek hemşiresi hizmetini, 
görüntülü görüşme şeklinde ve online 
olarak vermeye başlamamız oldu.
Salgın nedeniyle sektör şirketlerinin 
çoğu, tam zamanlı evden çalışma mo-
deline geçti, sosyal mesafe kavramının 
hayatımıza girişi ile iş yapış şekillerimiz 
de değişti. Dijitalizasyon yatırımlarımızın 
sağladığı altyapı sayesinde iletişimimizin 
belki de eskisinden daha da etkin olması-
nı sağlayacak birçok yeni iletişim platfor-
mu geliştirdik. Sigortacılık hizmetlerinin 
aksamadan devam ettirilmesi açısından 
çok faydalı adımları devreye aldık.

Ülkemizde sigortalılık bilincinde pozitif 
bir dönüşümden bahsetmek mümkün 
mü? Gelinen noktayı nasıl değerlendiri-
yorsunuz? 
Sektör ve özelde Allianz olarak yaptığı-
mız çalışmalar, sigortalılar nezdinde de 
karşılık buluyor. Sektöre ve sigorta şir-
ketlerine olan güven artarken sigortalılık 
bilinci de bu süreçte pozitif etkilerle kar-
şılaştı. Ancak gelinen noktanın, potansi-
yeli dikkate aldığımızda yeterli seviyede 
olduğunu söylemek çok mümkün değil. 
Türkiye’deki ürünlerimizin yaygınlığıyla 
Avrupa ülkelerindeki yaygınlık arasında-
ki fark da bunu ortaya koyuyor. Bugün 
Türkiye’de en yaygın ürünler DASK ve 
Trafik sigortası. Bu zorunlu ürünleri bir 
kenara bırakacak olursak en yaygın olanı 
KASKO ve orada da oran yüzde 30’larda. 
Yani üç araçtan birinin kaskosu varken 
diğer ikisinin yok. Arzu edilen değişim 
biraz da yeni jenerasyonun kendini var 
etme çabasıyla, ekonomik seviyenin ve 
bilinçlenmenin artmasıyla ilgili. İnsan-
ların ekonomik düzeyi temel faktörlerin 
başında geliyor. 

Otomotiv sektörü, sigorta sektörünün 
en etkin alanlarından biri. Allianz’ın 
otomotiv sektörü özelindeki çözümleri-
ni ve ortaya koyduğu farklılıkları anlatır 
mısınız? Yine burada bir parantez açar-
sak; otomotiv ve yedek parça fiyatların-
daki artışlar işleyişe nasıl etki ediyor? 
Allianz Türkiye olarak oto branşında 
müşterilerimizin beklentilerine en uygun 
çözümleri sunmaya odaklanıyor, ihtiyaç 
duydukları her an yanlarında olduğumu-

zu hissettirmek için çalışıyoruz. Burada 
asıl farkı yaratan unsur, doğru müşteriye 
doğru ürünü sunmaktan geçiyor. Bunu 
başarabilmek ise teknolojik altyapınızı 
doğru kullanmak, müşteriye sunduğu-
nuz hizmet kalitesini uçtan uca standart 
hale getirmek ve elbette dağıtım kanalla-
rıyla doğru iletişimi kurmakla mümkün.  
Müşteri iyi hizmet aldığını bilmeli ve size 
güvenmeli. Biz bu noktada öne çıkıyoruz.

“Teknolojiyi müşterilerimiz adına 
katma değere dönüştürüyoruz”
Dijital dönüşümü, faaliyetlerimizin sü-
rekliliği ve müşteri memnuniyetinin 
artırılmasında büyük bir fırsat olarak 
değerlendiriyoruz; yapay zekâ, maki-
ne öğrenmesi gibi konunun merkezini 
oluşturan unsurlara yatırım yapıyoruz. 
Hem kendi işleyişimiz hem de müşte-
rilerimizin bu yönde değişen talepleri 
buna çok müsait. Dolayısıyla sigortacı-
lık ekosistemindeki akışı destekleyecek 
uygulamaları hızlıca devreye alıyoruz. 
Hasar yönetim, fiyatlama, hasar dosya-
larının takibi, diğer taraftan çağrı mer-
kezi ve sesli yanıt sistemi gibi bileşenleri 
müşteri deneyimini iyileştirecek şekilde 
dijitalleştiriyoruz. 
Müşterilerimizin ihtiyaç duydukları 
birçok bilgiye Online İşlemler Merke-

zi ile erişmesini sağlıyoruz. Aynı şekil-
de bir hasar durumunda Mobil Hasar 
Danışmanı, Hızlı Hasar Onayı, Allianz 
Oto Hizmet gibi fark yaratan ve süreç-
leri oldukça kolaylaştıran çözümlerimiz 
mevcut. Buna ek olarak Kişiselleştirilmiş 
Hasar Videoları ile müşterilerimizin bilgi 
altyapılarını destekliyor; farkındalığı ar-
tırıcı çalışmalar yapıyoruz. 
Dijital dönüşümü ele alırken hizmet 
sunduğumuz alanın tüm yönleriyle süre-
ce entegrasyonunu sağlamak adına stra-
tejimizi geliştiriyoruz. Bu, uzun soluklu, 
sürekli geliştirmeler ve iyileştirmeler 
barındıran ama elde ettiğimiz çıktılar ba-
kımından şirketimize ve müşterilerimize 
önemli katkılar sağlayan bir yolculuk. 
Sonuç olarak bu alana yatırım yapma-
yı ve tüm iş birimlerini işin içine dâhil 
etmeyi kısa ve orta vadeli planlarımızda 
birer öncelik olarak değerlendiriyoruz. 

“Hasar maliyeti ve frekans 
oranlarında artış yaşanıyor”
Aracın kasko fiyatını belirlerken iki te-
mel kriter vardır; birincisi aracın karı-
şacağı ortalama bir kazada oluşabilecek 
hasar ki, bu kısım geçen seneye oranla 
yaklaşık yüzde 60’lar düzeyinde artmış 
durumda. Çünkü yedek parça maliyet-
leri kur sebebiyle arttı. İşçilik maliyet-
leri yine asgari ücrete bağlı olarak art-
tı. İkincisi ise frekans; yani basit olarak 
100 tane araç sigortalattığınızda, 100 
araçtan kaçının kazaya karışabileceğiyle 
ilgili öngörü. Pandemi döneminde bu 
frekansta çok ciddi düşüş görülmüştü. 
2021 yazından itibaren frekanslar nor-
mal seviyelere döndü. Artık pandemi 
öncesi kadar araç faal olarak trafikte yer 
alıyor. Her bir hasarın büyüklüğü kısmı, 
çok ciddi artmış durumda. Doğal olarak 
bunun dengelenmesi için fiyatlarda artış 
söz konusu olacak. Bu açıdan 2022 zor 
bir yıl. Sektör büyümeye devam edecek 
ama kârlılığın aynı oranda büyümesi 
mümkün gözükmüyor. Kur, enflasyon 
ve faiz öngörüleri yapmak şu anki kon-
jonktürde gerçekten zor. 

Sektörel hâkimiyetiniz ışığında 2022 yı-
lının geneline dair öngörülerinizi payla-
şır mısınız?
2022 yılında sigorta sektörünün, 2021 
yılına kıyasla daha başarılı bir yıl geçi-
receğini ve ekonominin üzerinde bir 
büyüme performansı göstereceğini ön-
görüyoruz. Fiyat artışlarının da etki-

siyle yüzde 35-40 civarında bir sektör 
büyümesi sürpriz olmayacaktır. Öte 
yandan ekonomik belirsizliklerin ya-
ratacağı olumsuzluklarla da mücadele 
edeceğimiz bir 2022 yılı bekliyoruz. 
Sağlık branşında özellikle tamamlayıcı 
sağlık sigortalarının da etkisiyle önemli 
bir büyüme yaşanıyordu. Salgınla müca-
dele döneminde, toplumda sağlık bilinci 
ve sağlık sigortasıyla ilgili farkındalığın 
artmasıyla, yakalanan ivme hızlandı. 
Önümüzdeki dönemde hem sektörde 
hem de dünyada, sağlık ve sigortacılık 
kavramlarının artarak gündeme gele-
ceğini söylemek yanlış olmaz. 2022 yı-
lında da sağlık branşındaki büyümenin 
devam edeceğini düşünmekle birlikte, 
medikal enflasyon, ilaç ya da hastaneler-
deki fiyat değişimlerinden dolayı yüksek 
prim artışlarıyla karşılaşacağımızı söyle-
yebiliriz. Bu zorlu dönemde hem müşte-
rilerimizin hem de bizi müşterilerimizle 
buluşturan, onlara ürün ve hizmetleri-
mizi ulaştırmamızda en önemli rolü oy-
nayan iş ortaklarımızın yanında olmaya 
devam edeceğiz. Bu birlik ve beraberlik 
ruhuyla daha önce de olduğu gibi tüm 
zorlukları aşacağımıza inanıyoruz.

Sıkça vurguladığınız üzere dağıtım ka-
nalı içerisinde acenteler kilit bir nokta-
da konumlanıyor. Organizasyonun bu 
önemli bileşeni hakkındaki düşünceleri-
nizi aktarır mısınız? 
Sigorta sektörü temel olarak acenteler 
organizasyonudur. Bu durum yalnızca 
ülkemiz için değil tüm dünya için ge-
çerlidir. Allianz olarak bugün bulun-
duğumuz noktada acentelerimize çok 
şey borçlu olduğumuzun bilincindeyiz. 
Acenteler varlığınızı, bayrağınızı müşte-
ri nezdinde temsil eden, eliniz kolunuz 
olan, yeri geldiğinde müşterinin tepki-
sini ilk göğüsleyen, müşteriye ilk temas 
edenlerdir. Dolayısıyla acentelerimizle 
birlikte gerçek bir takım olduğumuza 
inanıyoruz. İki yıldır deneyimlediğimiz 
zorlu süreçte Allianz Türkiye’nin satış 
ve dağıtım kanalı olarak önceliğimiz, bir 
yandan müşterilerimize kesintisiz hiz-
met sunarken, bir yandan da acenteleri-
mizin finansal istikrarını sağlamak oldu. 
Acentelerimizle sürekli temasta kalarak, 
bu süreçteki ihtiyaçlarını ve beklentileri-
ni karşılamaya odaklandık. Yeni çalışma 
düzeninde, iş süreçlerinin aksamaması 
adına acentelerimizin her türlü ihtiyaçla-
rını karşılamaya özen göstermeye ve işle-

rini kolaylaştıracak uygulamaları hayata 
geçirmeye devam edeceğiz.

Uzun yıllardır bu sektörde ve önemli bir 
konumdasınız... İş hassasiyetleriniz ve 
başarıyı getiren unsurlar hakkındaki gö-
rüşlerinizi paylaşır mısınız? 
2001 yılında, finans sektörünün tam da 
büyük bir kriz yaşadığı dönemde Mar-
mara Üniversitesi İktisat Fakültesi İngi-
lizce İktisat Bölümünden mezun oldum. 
Böylesi bir ortamda Allianz ile yolumuz 
kesişti. Başlangıçta 18 yıl aynı şirkette 
çalışmak ya da aynı sektörde yer almak 
gibi bir hedefim yoktu. Ancak zamanla 
hem sektörü hem de Allianz’da olmayı 
çok sevdim. Yüksek değer yaratan bir 
sektörde ve şirkette olmayı arzuluyor-

sanız, burası kesinlikle doğru adres. 
Dağıtım kanallarına, acentelere doku-
nan, bire bir iletişim halinde olan bir 
görevim var, bu da bana farklı insanla-
rı ve farklı bakış açılarını görme fırsatı 
veriyor. Açıkçası sektördeki rekabeti 
de seviyorum.  Tüm bu deneyimlerim 
ışığında iş yaşamında bardağın dolu ta-
rafını görmenin, iyimser ve pozitif bir 
karakteri korumanın değerli olduğunu 
düşünüyorum. Bardağın boş tarafına 
odaklanırsanız başarı pek olası değildir. 
Yönetici olarak yarattığınız iklim, tüm 
ekibe hatta müşterilere ve paydaşlara 
etki ediyor. O nedenle olumsuzluklar 
yerine fırsatlara odaklanmanın, ilerleme 
kaydetmek adına en doğru yol olduğu-
nu düşünüyorum.

KELEŞLER İSTANBUL 
SİGORTA İLE DEĞER 
YARATMAKTAN  
MUTLULUK 
DUYUYORUZ
Keleşler İstanbul Sigorta’yla uzun 
yıllara dayanan kuvvetli bir iş birliğimiz 
ve bağımız var. Kişisel olarak da 
mesleğe başladığım dönemde ilk 
temas ettiğim acentelerden biriydi. 
Şimdi de Keleşler İstanbul Sigorta’yı 
‘Bayrampaşa’daki kalemiz’ olarak 
değerlendiriyorum. Bu anlamda 
Keleşler İstanbul Sigorta, ailemizin 
bir parçası olduğu için çok mutluyum. 
Geride bıraktığımız zor dönemlerde de 
Keleşler İstanbul Sigorta’nın desteğini 
her zaman yanımızda hissetmekten 
büyük mutluluk duyuyoruz. Keleşler 
İstanbul Sigorta’ya Allianz Türkiye’ye 
olan inançları ve destekleri nedeniyle 
teşekkürlerimi sunuyorum.

HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ DİJİTAL DÖNÜŞÜMLERLE MÜŞTERİLERİMİZİ SORUNSUZ, 
HIZLI VE ÜST SEVİYEDE BİR DENEYİM İLE BULUŞTURUYORUZ. DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ OLARAK YAPAY ZEKÂ VE MAKİNE ÖĞRENMESİ GİBİ 
İLERİ ANALİTİK YÖNTEMLERE SÜREKLİ YATIRIM YAPIYORUZ. BU ALANDA UZUN 
ZAMANDIR FİYATLAMADAN HASAR YÖNETİMİNE KADAR SİGORTACILIK DEĞER 
ZİNCİRİNİN BİRÇOK NOKTASINDA FARKLI UYGULAMALARI DEVREYE ALDIK. 
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Kamp, karavan ve doğa tutkunlarını bir 
araya getiren fuarda, geniş hacmi saye-
sinde yaratıcı dokunuşlarla kolayca ka-
ravana dönüşebilen Ford Transit 350E 
Van RWD A/T; tam fonksiyonlu ba-
ğımsız bir karavan ünitesine sahip yeni 
Ford Ranger Stormtrak, kamp malze-
meleri, portatif bir mutfağa sahip kamp 
çekmecesi ve çadır yükleme imkânı 
veren Ford Ranger Raptor ile yeni To-
urneo Connect Active ve ilk kez sergi-
lenecek yeni Tourneo Courier Titanium 
Plus modelleri Karavanist & Outdoorist 
Karavan Fuarları’nda doğaseverlerin 

beğenisine sundu. Bu araçlarla birlikte 
karavan dönüşümünde hem araç sa-
hiplerine hem de üst yapıcılara kolay-
lık sağlayacak Transit karavan donörü 
350E Van RWD A/T ve Transit Skeletal 
Kamyonet de fuarda Ford standında zi-
yaretçilerle buluştu. 

Ford Transit Van 350E: 
Yaratıcı dokunuşlarla 
kolayca karavana dönüşüyor 
Dünyanın en çok tercih edilen ticari 
aracı Ford Transit’in 350E Van modeli, 
2.0L Panther Ecoblue motoru, geniş iç 

hacmi, yüksek tavanı ve taşıma kapasi-
tesindeki geliştirmeler sayesinde, kolay-
lıkla karavana çevrilebilirken ikonlaş-
mış tasarımını bir dizi gelişmiş teknoloji 
ile bir araya getiriyor. Şerit değiştirirken 
veya geri viteste giderken diğer yol kul-
lanıcılarının varlığı konusunda kullanı-
cıları uyaran çapraz trafik uyarı sistemi 
destekli kör nokta uyarı sistemi, alt ay-
dınlatmalı yeni yüksek düzey 180 dere-
celik geri görüş kamerası ve 180 derece 
geniş açılı ön kamera, doğada keyifle 
vakit geçirmek isteyenlere güvenli bir 
sürüş deneyimi yaşatıyor. 

FORD, 
ROTASINI DOĞAYA 

ÇEVİRENLERLE BULUŞTU
FORD, MEVCUT HEDEF KİTLESİ İÇERİSİNDE DE YER ALAN AKTİF YAŞAM TARZINI BENİMSEYEN, 

DOĞADA ÖZGÜRCE VAKİT GEÇİRMEK VE KAMP YAPMAK İSTEYENLERİ BİRBİRİNDEN KONFORLU, 
YÜKSEK PERFORMANSLI, ŞIK TASARIMLI ARAÇ MODELLERİ İLE 8-16 OCAK TARİHLERİ ARASINDA 

TÜYAP’TA KARAVANİST & OUTDOORİST FUARLARI’NDA BİR ARAYA GETİRDİ.
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Üstün pikap performansı ile Ranger ve Raptor 
her arazide zorlu şartlara dayanıyor
Sınıfındaki benzersiz ve rakipsiz özelliklerle çıtayı iyice yük-
selten Ford Ranger ve Ranger Raptor modelleri, kullanıcılarına 
gerçek off-road pikap performansını ve üstün yakıt verimlili-
ğini bir arada sunuyor. Yaya algılama ve akıllı hız sınırlama 
gibi özellikler de dâhil olmak üzere ileri teknoloji sürüş destek 
sistemleriyle pikap pazarındaki standartları yeniden belirleyen 
Ford, 2.0L Panther Ecoblue 213PS 500Nm Bi-Turbo A/T ve 
2.0L Panther Ecoblue 170PS M/T & A/T motor seçeneklerine 
sahip Ford Ranger ve 2.0L Panther Ecoblue 213PS 500Nm 
Bi-Turbo A/T motorlu Ford Ranger Raptor modeliyle en zorlu 
arazi şartlarını dize getiriyor. Kullanıcılarının yeni seyahat de-
neyimlerini kolaylaştıran Ford Ranger Raptor’un arka yük bö-
lümü, içinde lavabo, ocak ve kamp eşyalarının koyulabileceği 
kamp çekmecesi taşımaya olanak sağlarken her iki modele de 
kamp keyfini konforlu kılacak ekipmanların yanı sıra çadır 
veya karavan eklenebiliyor.

Tourneo Ailesi açık hava aktivitelerinin 
en iyi dostu
Taşıdığı off-road ruhuyla açık hava aktivitelerini kolaylaş-
tırmak için tasarlanan Tourneo Connect Active, hafif arazi 
koşullarında rahat kullanım sağlamak için artırılmış yerden 
yüksekliğiyle daha yüksek sürüş pozisyonu ve isteğe bağlı me-
kanik “Sınırlı Kaydırmalı Diferansiyel” seçeneğiyle sunuluyor. 
Opsiyonel olarak sunulan tavan rayları, bisiklet, kano, kamp 
malzemeleri gibi pek çok eşyayı taşımak için pratik bir çözüm 
getiriyor. Güç, performans ve yakıt verimliliği arasında mü-
kemmel bir denge kuran Tourneo Courier Yeni Titanium Plus 
ise, yolcuları ve bagajı çeşitli kombinasyonlarda taşıyabilme 
imkânı veren, öne doğru yatırılabilen ve 2 parça (2+1) kat-
lanabilen arka koltuklarıyla öne çıkarken 1656 litreye varan 
bagaj hacmi ve ayarlanabilir bagaj bölmesi sayesinde kamp 
malzemeleriyle beraber soluğu doğada almak isteyenlere ben-
zersiz bir alan yaratıyor. 
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FORD’UN GELENEKSELLEŞEN 
‘TREND RAPORU’ ‘YENİ 
NORMAL’ İLE DEĞİŞEN 

BEKLENTİLERİN VE YAŞANAN 
GELİŞMELERİN 2022 VE 
SONRASINDA DÜNYAYI 

NASIL ETKİLEYEBİLECEĞİNİ 
ANLAMAK İÇİN 

TÜKETİCİ DAVRANIŞ 
VE TUTUMLARINDAKİ 

DEĞİŞİKLİKLERİ ANALİZ 
EDİYOR.

3 ÜRETKENLIĞIN 
GELECEĞI 

Pandemi sonrası yaşamın belli 
yönlerinin eskisi gibi olup olmayacağı 

sorulduğunda dünya çapındaki 
yetişkinlerin yüzde 13’ü işin “asla 

normale dönmeyeceğini” söylüyor. 
Z kuşağının yüzde 21’i 2035 yılına 
kadar iş dünyasının ağırlıklı olarak 
serbest çalışanlardan oluşacağını 

düşünüyor.

4 BILGININ GELECEĞI 
Dünya çapındaki yetişkinlerin 

yüzde 65’i, 2035 yılında bilginin 
doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu 

ayırt etmenin bugüne kıyasla çok 
daha zor olacağını  ifade ediyor. 

Nüfusun yüzde 58’i yapay zekanın 
geliştirilmesinin yüksek eğitimin 

önemini azaltmayacağına inanırken, 
nüfusun Yüzde 68’i robotların 
öğretmenlerin yerini alacağını 

düşünüyor.
5 KIMLIK VE 

AIDIYETIN GELECEĞI 
Dünya çapındaki yetişkinlerin yüzde 
64’ü, insanların gelecekte karşıt bakış 

açılarına gösterdiği hoşgörünün 
bugüne kıyasla daha az olacağını 

düşünüyor. Bununla birlikte, 
nüfusun yüzde 44’ü, klasik cinsiyet 
normlarının kendi yaşam süreleri 

içinde ortadan kalkacağına 
inanıyor.6 AILENIN GELECEĞI 

 Dünya çapında araştırmaya 
katılan tüm genç yetişkinlerin 
yarısına yakını evliliğin 2035 
yılına kadar modası geçmiş 
bir kavram haline geleceğini 

düşünürken, Z kuşağının yüzde 
79’u gelecekte çocuk sahibi 

olma, çocuk yetiştirme fikrine 
sıcak baktıklarını 

belirtiyor.2MOBILITENIN 
GELECEĞI 

Sürücüsüz araçların güven değeri artarken, 
ebeveynlerin yüzde 65’i, çocuklarının bir 
yabancı tarafından kullanılan bir araçta 
olmasındansa sürücüsüz (otonom) araç 
kullanmasını tercih edeceğini belirtiyor. 

Ayrıca, Y ve Z kuşaklarının yüzde 31’i, yeni 
kuşakların araba kullanmayı öğrenmeye ihtiyaç 

duymayacağını düşünüyor. Raporda ortaya 
çıkan ilginç bir konu ise; dünya çapında 

erkeklerin yüzde 38’inin 2050 yılına 
kadar uçan arabaların hayatımıza 

gireceğini düşünmesi. 
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1 GEZEGENIMIZIN 
GELECEĞI 

İklim değişikliği, dünya genelinde yetişkin 
nüfusunun yüzde 29’unun geleceğe dair 
başlıca kaygı duyduğu konular arasında 
yer alıyor. Yetişkinlerin yüzde 81’i, iklim 

değişikliği yüzünden çocuklarının geleceği 
konusunda endişeli olduğunu belirtiyor. 

Bununla birlikte, teknolojinin 
iklim değişikliğinin etkilerini 

azaltabileceğine dair de 
bir umut var.

Ford tarafından bu sene 10’uncu 
kez hazırlanan ve Amerika, 
Asya, Avrupa ile Orta Doğu’daki 
14 ülkeyi kapsayan “Ford Trend 
Raporu” araştırması yayınlandı. 
2022’yi kapsayan “Trend Rapo-
ru”, tüketici davranış eğilimleri 
ve dünya genelindeki değişimi 
tetikleyecek trendler hakkında 
bilgi edinmemizi sağlaması açı-
sından büyük önem taşıyor.
2022 Yılı Ford Trend Raporu, 
pandemi ile yaşanan değişik-
liklerin geleceği nasıl şekillen-
direceğine odaklanıyor, gezege-
nimizin ve sosyal hayatımızın 
geleceğine dair çarpıcı öngörü-
lere yer veriyor. Ayrıca teknolo-
jiden elektrikli araçlara, aileden 
sürdürülebilirliğe kadar pek çok 
konunun ‘geleceğine’ bir bakış 
sunuyor.
Küresel araştırmada öne çıkan 
konu başlıkları şöyle:

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
GELECEK KAYGISINI 

ARTIRIYOR 

FORD 2022 YILI TREND RAPORU’NU AÇIKLADI: 
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AXAGO AKILLI F KASKO İLE 
ARACINI İYİ KULLANANLAR 

DAHA AZ ÖDÜYOR

FORD E-TRANSIT,
EURO NCAP TARAFINDAN ‘ALTIN’ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

AKILLI TEKNOLOJİLERİ 
VE MÜŞTERİ DENEYİMİNİ 
ODAĞINA ALAN FORD, AXA 
SİGORTA İLE YAPILAN İŞ 
BİRLİĞİ KAPSAMINDA ŞİMDİ 
DE FORD SAHİPLERİNE ÖZEL 
YENİ HİZMETİ “AXAGO AKILLI 
F KASKO” İLE SÜRPRİZ 
RAKAMLARIN OLMADIĞI, 
MÜŞTERİLERİN SÜRÜŞ 
TARZINA ÖZEL YEPYENİ 
BİR KASKO DENEYİMİ 
SUNUYOR. GÜVENLİ 
SÜRÜŞ İNDİRİMLERİNİN 
DE SUNULDUĞU AXAGO 
AKILLI F KASKO, BAĞLANTILI 
ARAÇ TEKNOLOJİLERİNDEN 
YARARLANIRKEN, 
MÜŞTERİLERİN SÜRÜŞ 
TARZI İLE İLGİLİ 
VERİLER SONUCUNDA 
YENİLEMELERDE YÜZDE 
20’YE VARAN İLAVE 
İNDİRİMLER SUNUYOR.

FORD OTOSAN’IN KOCAELİ FABRİKALARINDA ÜRETİLEN FORD’UN İLK TAM ELEKTRİKLİ TİCARİ MODELİ E-TRANSIT, 
İLERİ SÜRÜŞ DESTEK TEKNOLOJİLERİYLE BAĞIMSIZ ARAÇ GÜVENLİĞİ KURULUŞU EURO NCAP TARAFINDAN 

‘ALTIN’ ÖDÜLE LAYIK BULUNDU. FORD, E-TRANSIT DIŞINDA TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN TRANSIT CUSTOM VE TRANSIT 
MODELLERİYLE ‘ALTIN’ ÖDÜLE SAHİP TİCARİ VAN’LARI OLAN TEK ŞİRKET KONUMUNDA BULUNUYOR.
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Ford, ‘Geleceği bugünden yaşa’ mottosu 
kapsamında, en yeni ve akıllı teknolojile-
ri müşterilerine sunmaya devam ediyor. 
Ford’un AXA Sigorta iş birliğiyle, tama-
men müşteri deneyimini odağına alarak 
geliştirdikleri yeni AXAGO Akıllı F Kasko 
hizmeti ile artık Ford sahipleri, kendi sürüş 
tarzlarına göre indirimli rakamlarla, sürp-
rizlerle karşılaşmadan kasko deneyimi ya-
şayabilecek. Kurallara uyan, aracını güvenli 
kullandığını düşünen ama bunu yapmayan 
biriyle aynı kasko bedelini ödemek isteme-
yen Ford sahipleri, araçlara takılan AXA-
GO Akıllı F Kasko cihazı ve telefonlarına 
yükleyecekleri AXAGO Akıllı F Kasko uy-
gulaması sayesinde, sürüş verilerini takip 
edebilecek ve güvenli sürmeleri durumun-
da poliçe yenilemelerinde özel fiyatlardan 
yararlanabilecek. 

Kullanıma dayalı sigorta (UBI) 
ile kişiye özel kasko teklifleri 
sunuluyor
Aracın “bağlı/connected” hale getirilerek 
sürücünün araç kullanımı, sürüş riski gibi 
parametrelerin değerlendirildiği AXAGO 
Akıllı F Kasko kapsamında kişi davranış 
riski ölçülerek, yenileme döneminde bu ve-
riler kullanılarak kasko fiyatında kişiye özel 
indirim yapılıyor. UBI - Usage Based Insu-

rance (Kullanıma Dayalı Sigorta) çözümü 
olarak konumlanan AXAGO Akıllı F Kasko 
hizmeti kapsamında sürücüler, aracını cep 
telefonundan anlık olarak takip edebilecek, 
araçları çekildiğinde nereye çekildiğini gö-
rebilecek ve daha birçok teknolojik özellik-
ten faydalanabilecekler. 

Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikaları’nda üretilen Ford’un 
tam elektrikli ilk ticari modeli Ford E-Transit, kapsamlı sürücü 
destek sistemleri paketiyle bağımsız araç güvenlik değerlendir-
me kuruluşu Euro NCAP tarafından ticari araçlar alanında Altın 
Ödüle layık bulundu. Ödülün belirlenmesi sürecinde araçlara, 
bisikletlilere ve yayalara yaklaşırken otonom acil durum freni, 
şerit takip teknolojisi, trafik levha tanıma sistemi ve yolcu ta-
kip sistemleri gibi çeşitli teknolojiler analiz edildi. E-Transit’in 
Altın Ödül alması, Ford’un 2 ton segmentinde sürücü destek 
teknolojileri alanında Euro NCAP Altın Ödüle sahip yegane iki 
aracı sunması anlamına da geliyor. Ford, bu yeni ödül ile Ford 
Transit’in 2020 yılında Euro NCAP’ten aldığı Altın ödülden 
sonra hem 1 ton hem 2 ton segmentlerinde Altın ödüle sahip 
ticari van’ları olan tek van üreticisi oldu.  E-Transit’in sundu-
ğu sürücü destek teknolojileri arasında Yaya Algılama özellikli 
Çarpışma Önleme Yardımı, Trafik Levha Tanıma özellikli Akıllı 
Adaptif Hız Kontrolü, Şerit Takip Uyarılı ve Yardımlı Kör Nok-
ta Bilgi Sistemi, Kavşak Yardımı, 360 derece kamera ve Geri 
Manevra Fren Desteği yer alıyor. 
Euro NCAP’in uyguladığı simülasyonlarda park halindeki araç-
lara veya daha yavaş ilerleyen trafiğe yaklaşırken ya da öndeki 
bir araç ani fren yaptığında sürücü uyarıları ve aktif güvenlik 
teknolojisi aksiyonları test edildi. Ayrıca yola doğru koşan bir 
çocuğa, yoldan giden veya geçen bisikletlilere ve yayalara ve-
rilen tepkiler için de testler yürütüldü. Bu durumlar, Ford’un 
E-Transitlerin çoğunlukla kullanılacağını öngördüğü kentsel 
ortamlardaki olası senaryoları temsil ediyor. E-Transit’in Altın 
Ödülü, Ford’un ticari araç güvenliği alanındaki liderliğini ile-
riye taşıyor. Transit Custom modelinin de Altın Ödül sahibi 

olması sayesinde, Ford 1 ton, 2 ton ve EV segmentlerinde Altın 
ödüllü ticari araçları olan tek üretici konumunda bulunuyor. 

Avrupa’nın en çok tercih edilen ticari aracı 
Ford Otosan tarafından Kocaeli’de Elektriklendi
Türkiye’nin ve Avrupa’nın ticari araç lideri Ford, dünyanın en 
çok tercih edilen ticari araç modeli Transit’in ilk tam elektrikli 
versiyonunun, Avrupa’daki müşteriler için Ford Otosan Gölcük 
Fabrikası’nda üretiliyor. 1967’den beri Ford Otosan tarafından 
üretilen, yıllardır Türkiye ve Avrupa’da en çok tercih edilen 
ticari araç olma özelliğini gururla taşımaya devam eden Ford 
Transit’in tam elektrikli versiyonu, Ford’un elektrifikasyon stra-
tejisi kapsamında önemli bir yere sahip bulunuyor. Şirket şim-
diden E-Transit araçlar için Avrupa genelinde seçili müşterilerle 
tipik günlük kullanım koşullarında pilot çalışmalar yürütüyor. 
Müşteri siparişlerinin 2022’nin bahar aylarından itibaren başla-
ması planlanıyor. 

“SÜRÜŞ DAVRANIŞLARINI İYİLEŞTİRMEK 
ÖNCELİĞİMİZ OLACAK”

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası 
Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, Türk 
otomotiv sektörünün öncü şirketi Ford Otosan 
olarak AXA Sigorta ile iş birliklerinden memnuniyet 
duyduklarını belirtti. Yücetürk “Günümüzde 
her alana etki eden dijitalleşme ile otomotiv 
sektöründe de müşteri talepleri hızla değişiyor. 
Ford, bu doğrultuda otonom, bağlanabilir ve 
elektrikli araçların rol oynayacağı geleceği 
bugünden yaratırken müşterilerinin güvenliğini 
de öncelikleri arasında ilk sıraya yerleştiriyor. 
Ford Otosan olarak bu iş birliği ile müşterilerimize 
kasko hizmetinde kişiselleştirilmiş bir deneyim 
yaşatırken onların sürüş davranışlarını 
iyileştirmeyi önceliğimiz olarak kabul ediyoruz ve 
AXAGO Akıllı F Kasko ile müşterilerimizi güvenli 
sürüşe teşvik ediyoruz.” dedi.
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KIŞIN KEYFİNİ 
GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SÜRÜN 
Bir hafta sonu, arabanıza atlayıp sevdiklerinizle birlikte en ya-
kındaki kar örtüsüne doğru yol almanın keyfi bambaşka. Ama 
gereken önlemleri almadıysanız bu keyif çileye dönüşebilir. 
Siz yola her an güvenle çıkın diye bir liste hazırladık. Şimdi-
den huzurlu ve güvenli sürüşler… 

Yola sağlam basmak için ilk adım: Kış Lastikleri 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu 
gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış 
lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına 
göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. 
Buna göre kış lastiği takma zorunluluğu 
her yıl 1 Aralık’ta başlıyor, 1 Nisan’a 
kadar devam ediyor. Kurala uyma-
yan araçların sürücülerine ise ceza 
kesiliyor. Uygulama hususi araçlar 
için zorunlu değil ancak can ve 
mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat 
edebilmek adına ticari veya hususi 
araç fark etmeksizin tüm araçlar-

da kış lastiği kullanılması büyük önem taşıyor. Birçoğumuz 
konuya hâkimiz ama hatırlatmakta fayda var; kış lastikleri, 7 
derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu ze-
minlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek 
güvenlik sağlıyor. Diğer taraftan hâlihazırda kullandığınız bir 
kış lastiği varsa, onun da lastik diş derinliğine ve lastiğin du-
rumuna dikkat etmeniz gerekiyor. Diş derinliği azalmış veya 
malzeme yaşı bakımından kullanım ömrünü tamamlamış las-
tikler gereken görevi yerine getirmeyecektir. Bir de son yıl-

larda çok sorulan bir konu var; dört mevsim las-
tikleri kış aylarında kullanılabilir mi? Malzeme 

teknolojisinde ve tasarımında kaydedilen 
ilerlemelerle her mevsim güvenlik sunan 

lastikler mevcut. Bunun için lastikte kış 
sertifikası olup olmadığını araştırmalı, 
üreticiden veya bayiden detaylı bilgi 
almalısınız. Eğer kış koşullarının yo-
ğun olduğu bir bölgede yaşıyorsanız 
yine de en güvenlisi kış lastiğini ter-
cih etmektir. 
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KIŞ KOŞULLARI, ÜLKEMİZİN BİRÇOK 
BÖLGESİNDE MART AYININ SONUNA KADAR 
GÖRÜLEBİLİYOR. İSTER GÜNLÜK KULLANIMDA 
İSTERSE DOĞANIN BEYAZ GELİNLİĞİ BİR ANDA 
AKLINIZA DÜŞTÜĞÜNDE HEVESİNİZİN YARIDA 
KALMAMASI İÇİN YAPACAĞINIZ ŞEY ÇOK BASİT; 
BAKIMLARINIZI YAPTIRIN, YOLA ÇIKMAYA 
HER AN HAZIRLIKLI OLUN. 

Yazı: Keleşler Servis MasterTech MUHAMMET ALI ECIR 

Motorunuzun “içini ısıtın”
Kış şartlarında radyatör suyunun 
donmasını engellemek ve motora 
gelebilecek zararların önüne geç-
mek için antifriz kullanımı önem 
taşır. Motorun soğumasına yar-
dımcı olan ve soğutma sıvısı olarak 
bilinen antifrizi kış aylarında oldu-
ğu kadar yaz aylarında da kullan-
malısınız. Zira antifriz hem donma 
sınırını düşürürken hem de kaynama 
sınırını yükseltir. Bu sayede motorunu-
zu koruma altına almış olursunuz. Antif-
rizler aslında renksiz bir alkol türevidir. Ancak 
herhangi bir sızıntı durumunda sudan ayrıt edilme-
sini sağlamak için renklendirilir. Antifriz temel olarak; mo-
tor soğutma suyunun donma noktasını düşürür, soğuk mev-
simlerde motorun zarar görmesini engeller, motorun hararet 
yapmasını önler, aşındırıcı maddelerin oluşumunu engeller, 
sirkülasyon pompasının verimliliğini artırır ve tüm bunlarla 
birlikte motorun ömrünü uzatır. Otomobilde kullanılan diğer 
sıvılar gibi antifrizin de periyodik olarak değiştirilmesi gere-
kir, aksi takdirde işlevlerini yerine getiremeyebilir. Bu nedenle 
özellikle her kış bakımı önce antifriz değişimi veya takviyesi 
yapmak, sizi ve aracınızı istenmeyen durumlardan koruya-
caktır. Aracınızda kullanmanız gereken antifriz miktarı, türü 
ve diğer ayrıntılar hakkında Keleşler Ford Servisinden bilgi 
alabilirsiniz.

Yolunuz hep aydınlık olsun
Kış döneminde ve özellikle yaz saati uygulamasının kalıcı hale 
gelmesinden sonra gece koşullarında direksiyonda geçirdi-
ğimiz süre daha da uzadı. Gündüzlerin kısa, gecelerin uzun 
olması, sabahları dahi işe giderken havanın karalık olması 
gibi nedenlerle aracımızın aydınlatma sistemine duyduğumuz 
ihtiyaç arttı. Bu yüzden kış dönemi öncesinde farları kontrol 
ettirmek, gerektiğinde ampullerini değiştirmek, diğer taraftan 
sinyallerin çalışır durumda olduğunu gözlemlemek şart. 

Detaylar sizi güven içinde ve 
huzurlu kılar
Yazımızın girişinde belirttiğimiz gibi 
hayatın akışı içerisinde aracımıza 
hangi saatte, hangi koşulda, hangi 
amaçla ve hangi mesafede ihtiyacı-
mız olacağını bilmek imkânsızdır. 
Acil durumlardan keyifli seyahatlere 

kadar her an aracımızın yola çıkma-
ya hazır olduğunu bilmeliyiz. Bunun 

içinse bakımları ihmal etmemek esastır. 
Sıraladıklarımız dışında koşulların güç-

leştiği kış aylarında yapılması gereken klima 
bakımı, fren ve debriyaj sistemi bakımı, araç-

ta bulunması gereken trafik ve ilk yardım seti, zincir, 
yangın söndürücü kontrolü gibi birçok püf nokta var. Tüm 
bakımları ve kontrolleri gönül rahatlığıyla, en uygun koşullar-
da ve parçalarla gerçekleştirebilmeniz için sizi Keleşler Ford 
Servis’e bekliyoruz. Yolunuz açık, her yolculuğunuz güven 
dolu olsun.

GÖRÜŞTEN ASLA TAVİZ VERMEYİN  
Silecekler hafif yağışlı koşullardan yoğun yağış olaylarına kadar 
her noktada güvenli sürüş için olmazsa olmazdır. Ama şunu bilin 
ki, sileceklerin varlığı elbette tek başına yeterli değil. Görevlerini 
de tam olarak yerine getiriyor olmalılar. Yaz kış fark etmeksizin 
sileceklerdeki eskime veya başka herhangi bir sorun nedeniyle 
görüşünüz azalıyorsa acilen gereken müdahaleyi yapmalı, 
sileceklerinizi değiştirmelisiniz. Silecekler kolay değiştirilen, 
görece uygun fiyatlı araç parçalarından birini oluşturur. Buna 
karşın yağışlı havalarda yarattıkları fark ve sağladıkları katkı 
muazzam boyuttadır. Sürüş esnasında saniyeden daha kısa sürede 
gerçekleşen her olayın güvenliği etkilediğini düşündüğümüzde, 
bu yararlı parçaların ne denli önem taşıdığı daha iyi anlaşılır. 
Bununla birlikte silecek suyunun seviyesini ve sistemimin doğru 
çalışıp çalışmadığını yaz-kış kontrol etmelisiniz. Araç kullanırken 
yaşanacak en ufak bir görüş kaybının bile son derece büyük 
sonuçları olabileceğini lütfen aklınızdan çıkarmayın. 

MUHAMMET ALI ECIR 
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  (KIZAKLAMA) ETKİSİ, ARAÇLA SEYİR HALİNDEYKEN KARŞILAŞABİLECEĞİMİZ RİSKLERDEN BİRİ. 
KIZAKLAMANIN NEDENLERİNİ İYİ BİLMEK VE BÖYLE BİR DURUMDA NE TÜR DAVRANIŞLAR SERGİLEMEMİZ 
GEREKTİĞİNİ ÖĞRENMEK KENDİMİZİN, YOLCULARIMIZIN VE TRAFİKTEKİ DİĞER ARAÇLARIN GÜVENLİĞİNİ 

SAĞLAMAK ADINA KRİTİK SEVİYEDE ÖNEM TAŞIYOR. 

Türk futboluna değer katan oyuncuları-
mızdan biri olan Ahmet Çalık, üzücü bir 
trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. 
Çalık’ı çok genç yaşta ve kariyerinin zir-
vesindeyken hayattan koparan bu kaza, 
aslında trafikte her an karşılaşabileceği-
miz bir tehlikeyi yani Aquaplaning (Kı-
zaklama) etkisini tekrar gündeme taşıdı. 
Yol koşulları, hava durumu, hız ve sü-
rüş alışkanlıkları gibi birçok temel et-
menin rol oynadığı Aquaplaning (Kı-
zaklama), her yıl ülkemizde yüzlerce 
insanın yaşamını yitirdiği, yaralandığı 
ya da maddi hasarla sonuçlanan kaza-
ya neden oluyor. Eğer önceden yeterli 
bilgi sahibi değilseniz emin olun, bu 
yazıyı okuduktan ve çevrenizdeki in-
sanlarla paylaştıktan sonra bir farkında-

lık oluşmasına, belki birçok üzücü olay 
henüz oluşmadan engellenmesine katkı 
sağlayacaksınız. 

Kızaklama neden yaşanır? 
Konu çok önemli o yüzden sözü uzat-
mayalım. Kızaklama etkisi en basit 
haliyle ıslak yol koşullarında, suyun 
miktarına, aracın hızına ve lastiklerin 
durumuna bağlı olarak zeminle temasın 
zayıflaması hatta oluşan su yastığı nede-
niyle tamamen kesilmesi anlamına geli-
yor. Çoğu durumda araç yol üzerinde 
değil de suyun üzerinde hareketini sür-
dürmeye başlıyor. Bu basit anlatımdan 
sonra biraz daha detaya inelim. 
Lastikler, yaz-kış fark etmeksizin yolda-
ki suyu üzerlerindeki kanallar vasıtasıy-

la tahliye edip, en iyi tutuşu sağlayacak 
şekilde tasarlanır ve imal edilir. Ancak 
özellikle kış aylarında kış lastiği kulla-
nımı ıslak zemindeki su tahliyesini daha 
iyi sağlar. Buna rağmen lastiğin eskimiş 
olması ve üzerindeki kanalların işlevini 
yitirmesi, lastik basıncının gerekenden 
çok veya az olması ıslak zemindeki tu-
tunmayı olumsuz etkiler. Burada en 
önemli etkenler yoldaki suyun derinli-
ği, aracın hızı ve lastiklerin durumudur. 
Yol üzerindeki su birikintileri, aracın 
lastikleri ile zemin arasındaki teması 
keserse kızaklama başlar. Kullandığımız 
görselde bu durumu inceleyebilirsiniz. 
Kızaklama sadece sonbahar ya da kış 
aylarında yaşanmaz, yağışın olduğu, yol 
yüzeyinin su birikmesine neden olduğu 

her durumda yaşanabilir. Dolayısıy-
la kızaklamayı önlemenin en etkili ve 
kolay yolu sürüş esnasında muhtemel 
su birikintilerini önceden görüp hızı 
düşürmek, yağışlı havalarda ise zaten 
belirtilen limitlerde kullanmaktır. Ül-
kemizdeki karayollarının yüzey kalite-
si açısından özellikle kırsal kesimlerde 
çok iyi olmadığını gözlemliyoruz. Kış 
şartları, ağır vasıtaların neden olduğu 
deformasyonlar ve zemin koşullarında-
ki nedenlerden dolayı yüzeyde su biri-
kintileri görülebiliyor. Bu konuyla ilgili 
aslında pek değinilmeyen bir tehlike 
daha var. Özellikle yağışlı havalarda ağır 
vasıtaların yanından geçerken hızı iyi 
ayarlamak ve direksiyona hâkim olmak 
büyük fark yaratır. Çünkü ağır vasıtala-
rın tekerlekleri hareket esnasında suyu 
tahliye ederken yanal olarak da bir etki-
ye neden olur, bu durum güzergâhınız 
üzerindeki su derinliğini artırabilir. 

‘O an’ nasıl davranacağız? 
Hızınızı ne kadar ayarlasanız da, las-
tikleriniz ne kadar iyi durumda olsa da 
trafikteki diğer durumlarda olduğu gibi 
kızaklama da anlık olarak gerçekleşir. 
Hatta büyük çoğunluğumuz kızaklama-
yı çok hafif düzeyde de olsa deneyimle-
mişizdir. Şehir içinde, düşük hızda su 
birikintisine girdiğimizde yaşadığımız 
o ani hız ve tutuş farkı, kızaklamanın 
en basit halidir. Bir de bunu yüksek 

hızlarda yaşadığınızı düşünün! Kızak-
lama başladığında direksiyon hissedi-
lir derecede yumuşar, motor devri ar-
tar ve aracın taban kısmındaki su sesi 
yükselir. Peki böyle bir durumda nasıl 
davranmak gerekir? Lütfen aklınızdan 
çıkarmayın; lastiklerle yol yüzeyi ara-
sında su yastığı oluştuğunda ve kızak-
lama başladığında yapacaklarınız değil 
yapmayacaklarınız önemli. Öncelikle 
paniğe kapılmayın. Kesinlikle gaza veya 
frene basmayın. Direksiyonu hâkim ola-
cak şekilde, sıkıca tutun. Ama asla her-
hangi bir yöne çevirmeyin. Aracın hangi 
kısmının sudan daha önce çıkacağı veya 
tutunacağı bilinemediğinden, lastiklerin 
dördü de yola tutunana kadar soğuk-
kanlılığınızı koruyun. Kızaklama suya 
girildiği yönde başlar ve sonlanır. O an 
frene ya da gaza basmak, direksiyonu 
çevirmek bu yönün tayinini iyice zor-
laştıracaktır. Tutuş tekrar geri kazanıl-
dığında direksiyonun sertleştiğini, yön 
kontrolünün geri geldiğini hissedecek-

siniz. Bu noktada kontrollü bir şekilde 
hızınızı azaltarak kendinizi ve diğer 
araçları tehlikeye atmayacak şekilde is-
tikametinizi belirleyin. 
Kızaklama veya zaman zaman yer verdi-
ğimiz diğer riskler her sürücünün başı-
na gelebilir. Her konuda olduğu gibi bu 
konuda da önceden bilgi edinmek, her 
daim kurallara uygun hareket etmek, 
aracımızın ve lastiklerimizin sürüş gü-
venliği açısından uygunluğundan emin 
olarak yola çıkmak en temel gereklilik-
lerdir. Tüm bunlarla birlikte aracınıza 
bindiğiniz anda emniyet kemerini ta-
kıp, yolcularınızın da takmasını sağla-
mak elzemdir. 
Kızaklama, bu yıl daha çetin geçen kış 
koşullarında gündemimizde olan bir 
konuydu. Yaşanan elim olay neticesin-
de sayfalarımıza daha erken taşımanın 
uygun olacağını düşündük. Bu vesileyle 
başarılı futbolcu Ahmet Çalık’a Allah’tan 
rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm fut-
bol camiasına baş sağlığı dileriz.
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Günümüzde bir satışın gerçekleşmesi için 
birçok yetkinlik gerekiyor. Müşterilerin 
bilgilendiği, ürünlerin çeşitlendiği, özellik-
lerin birbirlerine benzediği bir ortamda sa-
tışın gerçekleşmesi için satış danışmanlarını 
öne geçiren en etkin özellik ikna etmedir 
ve müşterinin satın alacağı ürünü almaya 
karar vermesindeki en büyük aşama, satı-
şın gerçekleşmesinden bir önceki adımdır. 
Satış sürecinde gerçekleşen birçok aşama 
müşterinin satın almak istediği ürünün alın-
masına karar vermek için yapılır. Ürün bil-
gilendirilmesi, test sürüşleri, etkin dinleme, 
etkili sunum teknikleri gibi uygulanan her 
şey müşterinin alıma ikna edilmesi içindir. 
Öncelikle ikna etme becerisi kazanmanın veya etkili şekilde 
kullanılmasını bazı koşulları vardır. Bunlara dikkat etmek çok 
önemlidir ve alt yapısı olmadan ikna etmeye çalışmak telafisi 
zor şartların oluşmasına neden olur. Bunları başlık olarak ve 
kısaca aktarmaya çalışayım.

Müşterinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini 
anlamak çok önemli
Ürün bilgisi ve pazara hâkimiyet; müşteriyi ikna etmede en 
önemli konu ürün bilgisi ve ürünün pazarına hâkim olmaktır. 
Satışı gerçekleşecek olan ürünün ve rakiplerinin bilgisine sa-

hip olmak müşteride güven duygusu yaratır. 
Danışmanın satış sürecinde çok rahat olma-
sını sağlar. Güncel bilgilere sahip olmak; sa-
dece ürün ve rakip bilgisi dışında güncel ha-
yattaki bilgiler ve gelişmeleri yakından takip 
etmek müşterilerle olan görüşmelerde sami-
miyeti arttırır. Etkin dinleme ve soru sorma; 
müşterinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini an-
lamak için çok önemlidir. Müşteri ihtiyaçla-
rı doğru şekilde anlaşılırsa ikna etmek çok 
kolay olur. Yönlendirici olmak; müşterilerin 
beklentilerine göre onların düşünmedikleri 
ve ürün hakkında bilgisi olmadığı noktaları 
sunmak çok etkilidir. Bu bilgilerle müşteriyi 
satmak istenen ürüne yaklaştırmak onla bağ 

oluşmasını sağlamak çok değerlidir.
Israrcı olmamak; bir ürünün satılması konusunda çok dikkat 
edilmesi gereken çok önemli bir noktadır. Yönlendirici ve 
ikna edici olmaya çalışırken aşırıya gitmek müşterilerde olum-
suz bir algı oluşturur. Müşteriye karar vereceği anlar bırakmak 
aşırı ısrarcı olmamak gerekir. Sonuç olarak satış sürecinde 
ikna etmek neredeyse satışı tamamlamak anlamına gelir ve bu 
aşamadan sonra sadece prosedür işlemleri kalır. Unutmamak 
gerekir ki iyi bir satış danışmanı herkesin sattığı ürünü satan 
değil, müşterisine en uygun ürünü satan ve memnuniyetle bir-
likte bağlılık yaratan danışmandır.

SATIŞ SÜRECİNDE 
İKNA ETME YETKİNLİĞİ

Keleşlerlife
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Yazı: FORD OTOSAN PERAKENDE ARAÇLAR SATIŞ 1. BÖLGE MÜDÜRÜ A. AYKUT ERTAN

Keleşlerlife
Yakın Plan

YAKIT HARCAMANIZI AZALTABİLECEK
6 SÜRÜŞ ÖNERİSİ

YOĞUN ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ, YÜKSEK AKARYAKIT FİYATLARI VE KULLANIM ÖZELLİKLERİYLE BİRLİKTE 
EKONOMİK BİR SÜRÜŞ ARTIK HEPİMİZİN GÜNDEMİNDE. PEKİ AMA NELER YAPABİLİRİZ? 

FORD, YAKIT HARCAMALARIMIZI AZALTABİLECEK SÜRÜŞ ÖNERİLERİYLE NELER YAPILABİLEĞİNİ SIRALIYOR: 

YAKIT VERİMLİLİĞİ, BİR ARAÇTA KAT EDİLEN MESAFE VE TÜKETİLEN YAKIT MİKTARI ARASINDAKİ İLİŞKİDİR. GELİŞMİŞ MOTOR VE ŞANZIMAN 
TEKNOLOJİSİ, AERODİNAMİK VE AĞIRLIK AZALTICI EYLEMLER YAKIT TÜKETİMİ İLE CO² EMİSYONLARINI AZALTMAYA YARDIMCI OLURKEN YETERLİ 
GÜÇ VE PERFORMANS DÜZEYLERİ SUNAR. MOTOR AİLEMİZ, YAKIT TASARRUFUNU GELİŞTİREREK EMİSYONLARI AZALTAN YENİLİKÇİ TURBO ŞARJ 
VE OTOMATİK START-STOP ÖZELLİKLERİYLE ÇEŞİTLİ ÖDÜLLER KAZANAN FORD ECOBOOST BENZİNLİ MOTORU İÇERMEKTEDİR. İSTER BENZİNLİ 

İSTER DİZEL OLSUN, TÜM MOTORLARIMIZ EN GÜNCEL AVRUPA ÇEVRE MEVZUATINA UYGUNDUR.

Aracınızın bakımını yaptırın ve yağ 
seviyesini düzenli aralıklarla kontrol 
edin. Bakımı düzgün yapılan araçlar 

daha verimli çalışır.

Boş tavan raylarını çıkartın ve rüzgâr 
direncini azaltmak için pencereleri kapalı 

tutun. Bunu yapmak rüzgâr direncini 
azaltarak yakıt tasarrufu sağlar.

Lastik basıncını her ay kontrol 
ederek ayarlayın. Düşük basınçlı 
lastikler yakıt tüketimini yüzde 

4’e kadar artırabilir.

Sakin araç kullanın, mümkün olduğunca 
ileri doğru bakın. Ani hızlanma ve fren 

yakıt tüketimini artırır.

Aracın ağırlığı yakıt verimliliğinde 
önemli bir etmendir. Bagajda veya 
kabinde gerekli olmayan eşyaları 

taşımaktan kaçınarak hafif seyahat edin.

Hızlanırken mümkün olan en erken 
anda üst vitese geçin. Ford modelleri, 

optimum vites seçimi için vites 
değiştirme göstergelerine sahiptir.
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YAĞIŞLI KIŞ AYLARINDAN 
GEÇTİĞİMİZ İÇİN ŞU AN 

ÇOK DİLLENDİRİLMİYOR 
AMA BİRKAÇ AY SONRA 

YİNE GÜNDEMDE KURALIK 
OLACAK. TÜRKİYE’NİN BİRÇOK 

ÖNEMLİ GÖLÜ KURUDU YA 
DA KURUMAYA YÜZ TUTMUŞ 

DURUMDA. BU SORUNU 
BAŞIMIZI BAŞKA YÖNE 

ÇEVİREREK ÇÖZEMEYİZ. YA 
SUYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ 

YA DA GELECEĞE HESABINI 
VEREMEYECEĞİMİZ BİR BEDEL 

BIRAKACAĞIZ. 

MASMAVİ GÖLLER,
MAZİDEKİ SARI FOTOĞRAFLARA MI

DÖNÜŞECEK?

İznik, Sapanca, Uluabat, Bafa, Azap, 
Gölbaşı, Aktaş, Çıldır, Haçlı, Turna, 
Nazik ve Tortum gibi göller kuruma ve 
aşırı kirlilik tehdidi altında. Yine bu lis-
te de eksik, aslında daha çok var. Şimdi 
biz bunları birer isim olarak sıralıyoruz 
ya; düşünün bulundukları yerde kapla-
dıkları alanı, insanlara ve canlılara sun-
dukları hayatı. Böyle bakınca vahameti 
daha iyi anlamak mümkün. Tabii bir 
de şöyle yaklaşmak gerek; bu göllerin 
kuruması ya da kuruma tehdidi altında 
olması onları besleyen sayısız nehrin ve 
ırmağın çoktan kurumuş olması anla-
mına geliyor. Bu yitip giden kaynakların 
tamamı aslında geleceğimizdi ve artık 
onlara sahip değiliz. 
Son 50 yıl içerisinde göllerin su döngü-
sü bakımından iflas ettiği uzmanlarca 
dile getiriliyor. Bu durum sonucunda 60 
yıllık zaman diliminde 70’e yakın doğal 
gölün kuruduğu belirlenmiş. Yani üç 
tane Van Gölünü kaybetmişiz. Göllerin 
kuruması, bulundukları ekosistemdeki 
canlıların da artık olmaması anlamına 
geliyor. Ve tabii insan; bu kaynakların 
kurumasına neden olan temel faktör bi-
zim faaliyetlerimiz. Dolayısıyla gereken 
adımlar bir an önce atılıp, toplumlarda 
gereken bilinç oluşturulmazsa en büyük 
yıkımı da yine kendimiz yaşayacağız. 

Kaos ve öngörülemez 
gelişmeler
Göllerin ve tatlı su kaynaklarının büyük 
bir hızda yok olmasına yol açan çok sa-
yıda etken bulunuyor. En önde gelenle-
ri ise aşırı ve bilinçsiz tarımsal sulama, 

kuraklık, değişen yağış rejimi ve gölleri 
besleyen akarsu kaynakları üzerine ya-
pılan baraj ve yapılar olarak sıralanıyor. 
Son maddeye ilgili kurumlar karşı çık-
sa da bağımsız araştırmacılar ve sivil 
toplum kuruluşları bilimsel verilerle 
gerçekliği ortaya koyuyor.  Göllerde su 
seviyesinin azalması tehlikeli bir kısır 
döngüye yol açıyor. İklimsel değişime 
paralel olarak artan ısı artışları buhar-
laşmayı artırıyor. Su seviyesi düşük 
olan göllerde buharlaşma daha fazla 
oluyor. Bu kısır döngüye azalan yağışlar 
da eklenince iş iyice içinden çıkılamaz 
bir hal alıyor. Söz konusu kırılgan sü-
reç, göllerin kuruması ile birlikte gün 
geçtikçe nüfusun daha büyük bir bö-
lümünün suya erişimi için risk haline 
geliyor. Göllerin yok olmasıyla birlikte 
başta kuşlar, balıklar ve bazı endemik 
bitki türleri olmak üzere coğrafyamız-
daki canlı çeşitliliği ölüm kalım savaşı 
veriyor. Gördüğünüz üzere konu ol-
dukça çok yönlü, kritik ve olası sonuç-
ları itibarıyla yaşamın sürdürülebilirliği 
üzerinde baskı oluşturuyor. Aslında 
yazacak sayfalar dolusu şey var. Biz bir 
giriş yaptık, lütfen devamını siz kendi 
araştırmalarınızla getirin ve geleceğimi-
zi tehdit eden bu konuda farkındalığın 
artırılması için elinizden geleni yapın.

GÖLLERİMİZİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR 
BU KRİTİK KAYNAKLARIN SONUNU 
GETİRMEK ÜZERE. GÖLLER, BİR 
YANDAN AŞIRI SU TÜKETİMİ, KÜRESEL 
ISINMA VE YANLIŞ SU KULLANIMI GİBİ 
TEHDİTLERLE YÜZ YÜZEYKEN DİĞER 
TARAFTA FABRİKA ATIKLARININ VE 
ÇÖPLERİN DE DÖKÜLMESİYLE HIZLI 
ŞEKİLDE KİRLENİYOR. SONUÇ OLARAK 
EN ÖNEMLİ TATLI SU KAYNAKLARIMIZI 
HOYRATÇA HARCIYOR, BİZİM DIŞIMIZDAKİ 
CANLILARA DA YAŞAM HAKKI 
TANIMIYORUZ. 

1999 Marmara Depremi’nin 23’üncü yıl 
dönümüne yavaş yavaş yaklaşıyoruz. 
O günden bugüne insanlarımızı yitir-
diğimiz birkaç ölümcül deprem daha 
yaşadık. Peki, aradan geçen 23 yılın 
sonunda depreme ne kadar hazırlıklı-
yız? Ulusal bir tehdide dönüşebilecek 
bu “gerçek” hakkında ne tür çözümler 
ürettik? Göllerle ilgili bir yazıda “dep-
remin ne alakası var” diye sorabilirsiniz. 
Ama çok alakası var. Yaşadıklarımızdan 
çıkaramadığımız dersler, toplumsal ha-
fızamızın bulanıklığı ve anlaması güç 
diğer nedenlerden ötürü emin olun bir 
arpa boyu yol kat edemedik. Yapılan 
çalışmaları küçümsemek elbette büyük 
hata fakat zaman/risk düzlemindeki 
karşılığı maalesef bir arpa boyu yola 
tekabül ediyor. Benzer durumu gölleri-
mizde ve çok sınırlı olan su kaynakları-
mızda yaşıyoruz.

Susuz yaz, susuz bir 
geleceğe dönüşürse?
Önce bilimsel araştırmalar ve verilerle 
desteklenen birkaç sert gerçekliği sıra-
layalım. 
Türkiye’nin de içerisine dâhil olduğu 
coğrafi kuşak, dünya genelinde kurak-
lıktan en çok etkilenen bölgeyi ifade 
ediyor. Eski haritalarda bu kuşağın as-
lında çok daha güneyde kalacağını zan-
nediyorduk ama dünyaya iyi bakmaz-
sak o da bize ters köşe yapmaktan geri 
durmuyor. Hoş, kuraklık kuşağının dı-
şında olsaydık bile durum değişmeme-
liydi; zira su hayati aynı zamanda kü-
resel bir kıt kaynak. Kuraklık 31 farklı 
doğal afet arasında en kritik afet olarak 
tanımlanıyor. En son geçen haziranda 
yayımlanan haritalara baktığımızda ola-
ğanüstü kurak bölgelerin çok ciddi dü-
zeyde arttığını gözlemlemek mümkün. 
Buna göre ülkemizin neredeyse yarısı 
‘olağanüstü kurak’ kategorisinde yer 
alıyor. Peki, bunun en somut yansıma-
larını nerelerde görüyoruz? Göllerde ve 
nehirlerimizde… 

Mavi sulardan kızıl vahalara…
Büyük ve Küçük Göl, Azaplı Gölü, Acı 
Göl, Işıklı Gölü, Yay Gölü, Kestel Gölü, 
Karagöl, Avlan Gölü, Girdev, Kurugöl, 
Keklicek, Manay, Tecer, Mamak, Gen-
celi, Tersakan, Bolluk, Musalar, Ilgın, 
Samsa, Yay, Seyfe, Tuzla gölleri ve daha 
niceleri. Bunlar ülkemizin farklı böl-
gelerinde kuruyan göllerin listesi. Lis-
te aslında çok daha uzun ama malum 
yerimiz sınırlı. Bir de bunların dışında 
Beyşehir, Eğirdir, Burdur, Çorak, Yazır, 
Karataş, Gölhisar, Kamızlık, Tuz Gölü, 
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Yazı: ERDEM ÇAĞLAYAN 
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Geleceğin tehlikesi 
küresel bencillik,
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ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ KURUCU REKTÖRÜ, PSİKİYATRİST PROF. DR. 
NEVZAT TARHAN, GELECEĞİN TEHLİKESİNİN NÜKLEER SİLAH DEĞİL, 
KÜRESEL BENCİLLİK OLDUĞUNU BELİRTEREK “BUNUN SONUCU 
DA YALNIZLIK. İNSANLIĞI VE GELECEK KUŞAKLARI BEKLEYEN 

YALNIZLIĞI VURGULAMAMIZ VE BUNUNLA İLGİLİ BAZI ŞEYLER 
YAPMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ.” DEDİ.

Üsküdar Üniversitesi tarafından düzen-
lenen 3. Uluslararası Yalnızlık Sempoz-
yumu, bu yıl, “Dijitalleşme ve Yalnızlık” 
başlığı altında gerçekleştirildi. Üsküdar 
Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyat-
rist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Dijital-
leşme Çağında Yalnızlık” başlıklı ko-
nuşmasında; “Dijitalleşme ve yalnızlık 
arasında ciddi bir şekilde sebep sonuç 
ilişkisi var. Dijitalleşme arttıkça yalnız-
lık da artıyor. Dijitalleşme şu anda ciddi 
bir küresel gerçek. Bu küresel gerçeğe 
karşı bizim yalnızlaşma olmadan nasıl 
bir çıkış yolu bulabiliriz diye düşünme-
miz gerekiyor.” dedi.

“Sosyal medya yerine 
sanal medya denilmeli”
“Sosyal medya” yerine “sanal medya” 
denilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Hep sosyal medya de-
niyor ama dijital medya aslında sanal 
medya. Hiçbir sosyallik yok ki orada 
dijital bir iletişim var. Konuşma yok, 

sohbet yok, fiziksel bir temas 
yok, yakınlık yok içtenlik yok, 
samimiyet yok.” dedi. Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, “Dijitalleşme 2000’lerin 
ortalarında artık kişinin kendini yeni 
ifade ettiği bir iletişim alanı haline geldi. 
Burada dijitalleşme ile yalnızlık arasın-
daki ilişkiye yeni boyut kazandıracak 
bir şey var. 2018’de Davos’ta konuşuldu 
ve küresel değişimlerin sinyali verildi. 

Orada dijital kontrol alt 
yapısı oluşturulup ilan edil-

di. Hatta orada bir itiraz sesi de 
yükseldi. Harari, ‘Dünyada dijital dikta-
törlüğe gidiliyor. Özgür olan son nesi-
liz.’ dedi. Bu haklı bir yansıma da aldı. 
‘Yeni Tanrı yapay zekâ’ kavramı konu-
şuldu. Tanrı nedir? Her şeye gücü ye-
ten, her şeyi kontrol eden,  her şeye güç 
veren. Burada da en büyük güç anla-

mında kullanıldı ve yapay zekâya böyle 
bir anlam yüklendi. ‘Zihinlerimiz beyin-
lerimiz hacklenebilir’ denildi ki doğru. 
Çeşitli dalgalarla kullanıyoruz. Man-
yetik uyarıları ve radyo frekanslarının 
hayvanlara etki ettiğini ve değiştirdiğini 
gören çalışmalar var.” dedi. Bu alandaki 
çalışmaların devam ettiğini kaydeden 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, özellikle beyin 
hastalıkları alanında önemli çalışmala-
rın yapıldığını, bilimin yeni uzayının 
beyin olduğunu ifade etti.

“Dünyada ilk 10’dayız”
Dünyada sosyal medya kullanımının en 
çok kullanıldığı ülkenin Güney Kore, 
ardından İngiltere olduğunu belirten 
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Biz de ilk on-
dayız dünyada. İnternet alt yapısında 
kullanmada ABD’den öndeyiz. Türkiye 
de kişi başına günde 7 saat kullanım 
var. Birçok konuyu orada çözmeye ça-
lışıyoruz, orada yapıyoruz.” dedi. İn-
sanlığın gidişine bakıldığında zengin-

leşmeye rağmen aynı oranda mutluluk 
puanının artmadığını, hatta düştüğünü 
belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu-
nun sebebi araştırıldığında Kaliforniya 
Sendromu ortaya çıkıyor. Dört tane ana 
belirtisi var: Birincisi Hedonizm yani 
zevkçilik. Bu çağın insanı ego ideali 
olarak haz peşinde koşmayı yaşam fel-
sefesi olarak kabul ediyor. Fedakârlık 
yapmak, ülke için, vatan için fedakârlık 
yapmak önemsenmiyor. Bunun yerine 
kişi ‘ben önemliyim’ diyor. Kimi za-
man gözlemliyoruz. Amerika’da eğitim 
almış bazı psikolog arkadaşlar, evlilik 
problemi çıktığı zaman ‘Sen önemlisin, 
aile önemli değil. Ayrıl’ tavsiyesinde bu-
lunuyor. Aile demek birlikte uzun bir 
yolculuğa çıkmak demektir. Uzun yol-
culuğa çıkan biri okyanusun ortasında 
ben gemiyi terk ediyorum diyebilir mi? 
Bu anlayış kendi çıkarları için yaşayan 
ve kendi zevklerini önemseyen bir in-
san tipini ortaya çıkardı. Kendi zevkini 
ego ideali seçen bir insanda benmer-

kezcilik ortaya çıkıyor. ‘Ben önemliyim 
aile önemli değil’ diyor. Böylece aile içi 
adalet olmuyor. Güçlünün dediği olur.” 
diye konuştu.

“Yalnızlık ve mutsuzluk 
ortaya çıkıyor”
Kaliforniya sendromunun ikinci belir-
tisinin benmerkezcilik, üçüncü belirti-
sinin yalnızlık ve dördüncü belirtisinin 
ise mutsuzluk olarak ortaya çıktığını 
kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, 
“Zevki amaç edinen, sadece kendi çı-
karını düşünen bir kimse eşi hasta 
olunca dünyaya bir daha mı geleceğim 
diyerek evliliği bitiriyor. Çocuğu ergen-
likte sorun yaşamaya başlayınca Sosyal 
Hizmetler Kurumu ilgilensin, ben 18 
yaşından sonra karışmam diyor. Böy-
le durumlarda sosyal bağlar zayıflıyor. 
Mutsuz insanlar çoğalıyor.” dedi.

GELECEĞİN TEHLİKESİ 

KÜRESEL 
BENCİLLİK   
Mutsuzluğun tabi bir duygu ve ruh 
hali olduğunu, depresyonun ise klinik 
bir durum olduğunu kaydeden Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, “Mutsuzluk çok 
uzun sürdüğü zaman beyin kimyası 
bozuluyor ve depresyon oluyor. Klinik 
ve uzman yardımı gereken bir noktaya 
geliyor. Şiddet artıyor, suçlar artıyor, 
acımasızlık artıyor bütün bunlar 
sonucunda toplumsal barış, tehdit 
yaşıyor. Geleceğin tehlikesi nükleer silah 
değil, geleceği tehlikesi küresel bencillik. 
Bunun sonucu da yalnızlık.” dedi.
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Bir siyaset ve devlet insanı olan Tunalı Hilmi Bey’den adını alan cadde, Başkent’in merkezinde tüm sakinlerinin mutlaka 
yolunun düştüğü bir çekim merkezi. Ankara’nın modern bir kimlik kazanmasında üstüne düşeni yapan Tunalı Hilmi 

Caddesi, bugün de ışıltısıyla, mağazaları, kafeleri ve canlılığıyla insanlarına mutluluk vermeye devam ediyor. Ankara’nın 
Çankaya ilçesinde, Kavaklıdere semtinde bulunan Tunalı Hilmi Caddesi, şehrin önemli sosyal yaşam merkezlerinden 
biri olma konumunu bugün de sürdürüyor. Yolunuz Ankara düştüğünde Tunalı Hilmi’nin kendine has atmosferini 

mutlaka keşfedin. Ve elbette bugüne kadar uzanan bir hikâyenin başkahramanı olan Tunalı Hilmi Bey’in yaşamı 
hakkında da mutlaka araştırma yapmanızı öneriyoruz.

TUNALI HILMI CADDESI / ANKARA

CUMHURIYET CADDESI / BURSA
Bursa’nın son dönemde en çok değişim gösteren noktalarından biri 
olan Cumhuriyet Caddesi, birkaç yıl önce açılan tramvay hattı, merkezi 
konumda yer alması ve yapılan mimari düzenlemelerle eskisinden daha 
cazip bir görünüme kavuştu. Birçok hediyelik eşya ve halı mağazalarının 
bulunduğu Cumhuriyet Caddesi, Bursa’daki birçok tarihi kültür varlığına 
da çok yakın. Altıparmak, Ulu Cami, Kapalıçarşı gibi çekim noktalarının 
kesişiminde yer alan Cumhuriyet Caddesi, yerel mutfağı menülerinde 
barındıran restoranlara da ev sahipliği yapıyor. Özellikle karlı havalarda 
doğal bir film platosunu andıran Cumhuriyet Caddesi’ne yolunuz 
düştüğünde, ara sokaklarda kaybolmayı da ihmal etmeyin. Her köşe başında 
ilginizi çekecek mutlaka bir dükkân ya da manzara karşınıza çıkabiliyor. 

Keleşlerlife
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CaddedeCaddedehayat varhayat var
CADDELER TOPLUMLARIN AYNASIDIR. O AYNADAN YANSIYANLAR, 

UMUTLARI, BULUŞMALARI, AYRILIKLARI, YAŞANMIŞLIKLARI 
BARINDIRIR. ONLARCA HATTA YÜZLERCE YILLIK ADIMLARIN 

SİLÜETLERİ BİR SONRAKİ KUŞAĞINKİNE KARIŞIR. KARIŞTIKÇA 
DEĞİŞİR, YENİLENİR. İLLAKİ BİR CADDE VAR HAFIZAMIZDA; 

YA MUTLULUĞU YA HÜZNÜ YA İLK AŞKI ÇAĞRIŞTIRAN. İŞTE 
ONLARDAN EN MUHTEMELLERİ YAZIMIZDA… 

Antik çağlardan günümüze caddeler, kültürün ve 
kimliğin oluşumunda, temsilinde büyük rol üstlen-
di. Şehirleri daha yaşanılabilir, daha sosyal ve bağlı 
kıldı. Günümüzde caddeler bir kısım özeliklerini 
AVM’lerle paylaşıyor olsa da, hayat yine sokakta, 
yine caddelerde nefes alıyor. Geri kalanı modern bir 
illüzyon aslında. Konuyu bu anlamda derinleştirmek 
çok mümkün. Ama gelin derinliği ülkemizin güzel 
caddelerinde bulalım. 

FETHIYE CADDESI
KOCAELİ
İzmit şehir merkezinde, çok uzun 
olmayan ama hatıralarda çok yer 
kaplayan bir cadde Fethiye Caddesi. 
Her popüler cadde gibi alışverişten, 
giyime, yeme-içmeden sosyal 
mekânlara kadar birbiri ardında sayısız 
dükkânın bulunduğu bu kalabalık 
cadde, bugün de popülerliğini 
koruyor. Yakın zamanda büyük bir 
yenileme çalışmasının planlandığı 
cadde, özellikle akşam saatlerinde 
ışıl ışıl bir görünüme kavuşuyor. 
Bölgede üniversite öğrencilerinin ve 
genç nüfusun yoğunluğu, Fethiye 
Caddesi’ni her zaman bir buluşma 
noktası olarak konumlandırıyor. Şehir 
merkezinde başta Seka Park olmak 
üzere çeşitli büyük sosyal mekânlar son 
yıllarda çok rağbet görse de, Fethiye 
Caddesi gencinden yaşlısına insanların 
hafızasındaki özel yeri sayesinde 
öneminden hiçbir şey kaybetmiyor. 
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UZUN SOKAK / TRABZON
Ülkemizin en eski caddelerinden biri olan Uzun Sokak, Trabzon’un merkez 
ilçelerinden Ortahisar’da yer alıyor. Bazı araştırmacılara göre geçmişi 15’inci 
yüzyıla kadar uzanan Uzun Sokak, adı değişmeden bugüne ulaşmış ender 
caddelerden. Bu nedenle aynı zamanda bir kültürel varlık olma değeri 
taşıyan Uzun Sokak, çoğu Trabzonlunun hatta şehri ziyaret eden birçok 
turistin hafızasında özel bir yere sahip. 10 yıldan uzun bir süre önce trafiğe 
kapatıldıktan sonra çehresi daha da değişen Uzun Sokak, kentin ticari ve 
sosyal yaşamında büyük öneme sahip. Üzerine çeşitli kitapların da yazıldığı 
Uzun Sokak, haftanın her günü ve gece geç saatlere kadar yoğun bir insan 
trafiğine sahip. Alışveriş, yeme-içme ve dinlence imkânları bakımından 
Trabzon’un en gözde merkezlerinden biri olan Uzun Sokak, tarihi geçmişi 
modern bir görünümle buluşturmayı başarıyor. Gencinden yaşlısına farklı 
kesimlerin bir arada vakit geçirdiği bu özel buluşma noktası, şimdilerde 
yabancı turistlerin de en çok rağbet gösterdiği yerlerin başında geliyor.  

ÇIFTLIK CADDESI
SAMSUN

IKI EYLÜL CADDESI / ESKİŞEHİR 

ÇARK CADDESI / SAKARYA  

CUMHURIYET CADDESI / VAN 

KIBRIS ŞEHITLERI CADDESI / İZMİR 

Samsun’un en meşhur caddesi olan Çiftlik 
(İstiklal) Caddesi, Samsun şehir merkezinin 
ortasında bulunuyor.  Merkez ilçe olan 
İlkadım’da yer alan Çiftlik Caddesi’ne şehir 
merkezinden ulaşım oldukça kolay. Yapılan 
düzenlemelerle çehresi oldukça değişen 
Çiftlik Caddesi, Samsun’un kalbinin attığı 
yer olarak tanımlanıyor. Yerli ve yabancı 
birçok mağazaya ev sahipliği yapan Çiftlik 
Caddesi, kafe ve restoranlar bakımından da 
son derece zengin. Yaz – kış fark etmeksizin 
her daim canlılık sunan Çiftlik Caddesi, 
samimi, eğlenceli ve mutluluk veren bir 
atmosfere sahip. 

Adı özel, kendi güzel, umuda açılan ışıklı bir yol gibi Eskişehir’in İki Eylül 
Caddesi. 26 Ağustos 1922’de Türk Ordusunun başlayan taarruzu sonucu, 
2 Eylül 1922’de Eskişehir düşman işgalinden kurtuldu. İşte bu unutulmaz 
günün anısına şehrin merkezinden geçen caddenin adı İki Eylül Caddesi 
olarak ölümsüzleşti. Yolu Eskişehir’e düşen herkesin mutlaka adımlarını 
attığı İki Eylül Caddesi, öğrenci yoğun nüfusu, her gün ve her saat 
hareketliliği ve çok çeşitli imkânları barındırması sebebiyle şehrin en 
gözde lokasyonları arasında yer alıyor. Cadde boyunca kafeler, mağazalar, 
restoran ve oteller birbiri ardına sıralanıyor. Şehrin o dinamik yüzü İki 
Eylül Caddesi’nde kendini gösteriyor. Tabii bir de nostaljik tramvayı var. 
Bu tramvay hem şehir içi ulaşımı kolaylaştırırken bir yandan da silüete 
önemli bir katkı yapıyor. 

Adapazarı ile Serdivan ilçeleri sınırlarında bulunan ve tarihi bir 
cadde olan Çark Caddesi, öteden beri Türkiye’nin en güzel ve işlek 
caddeleri arasında konumlandırılıyor. Uzun Çarşı ve Bankalar 
Cadddesi’nin kesişim alanı ile Şemsiyeli Park arasından başlayan 
Cadde, Sapak Camii ile Serdivan Belediye binası kavşağında sona 
eriyor. Genel görünüm itibarıyla Adapazarı merkezden batıya 
doğru uzanıyor. Adını, Osmanlı döneminde şehre su sağlamak için 
yapılan sistemden alan Çark Caddesi, bugün tam anlamıyla şehrin 
alış-veriş ve yeme-içme merkezi haline gelmiş durumda. Bölgede 
öğrenci nüfusunun yoğun olması dolayısıyla her daim hareketli 
bir görünüm sergileyen Çark Caddesi, bir anlamda şehrin simgesi 
olarak da görülüyor. Trafiğe kapalı olan bu cadde üzerinde otel, 
restoran, cafe ve eğlence merkezleri yoğun olarak bulunuyor. 

Van, kültürüyle, coğrafyasıyla mutlaka ziyaret edilmesi gereken 
illerimizden biri. Buna mutfak kültürünü de eklediğimizde 
gidip görülmesi için nedenler iyice cazip hale geliyor. Van’ın çok 
yönlülüğünü en güzel deneyimleyebileceğiniz yerlerden biri de 
hiç kuşkusuz Cumhuriyet Caddesi. Van’ın İpekyolu ilçesinde 
sınırlarında yer alan Cumhuriyet Caddesi, bu güzel şehrin şehrin en 
kalabalık ve en işlek caddesi olma özelliğine sahip. Caddede sağlı 
sollu dükkânlar, mağazalar, kuyumcular, oteller ve sosyal mekânlar 
bulunuyor. Özellikle yaz aylarında, akşam serinliğinde yürüyüş 
yapmak isteyenlerin gözdesi olan Cumhuriyet Caddesi, kültürel 
ve sanatsal faaliyetlerin merkezi konumunda. Bu nedenle caddeyi 
adımlarken her an ilginizi çekecek bir etkinlikle karşılaşabilirsiniz. 

Alaaddin Tepesinden başlayarak Mevlana’ya kadar uzanan Mevlana Caddesi, Konya şehir merkezinin en hareketli 
noktalarından biri. Yaklaşık bir kilometrelik uzunluğu sahip olan Mevlana Caddesi’nde birçok önemli tarihi değer de yer 

alıyor. Şehir halkının büyük ilgi gösterdiği cadde, aynı zamanda yerli ve yabancı turistleri de ağırlaması nedeniyle her 
an yoğun bir insan trafiğine sahip. Mevlana Caddesi, sosyal ve ticari hareketliliğiyle bilindiği kadar değindiğimiz üzere 

Alaaddin Tepesi’nden itibaren mutlaka görülmesi gereken tarihi yere ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bu cadde üzerinde 
yürümek, Konya’nın o derin manevi iklimini gözlemlemek için de çok önemli. 

İzmir’e geldiğinizde elbette ilk durak noktalarınızdan biri bu 
cadde olacak. Zira Kıbrıs Şehitleri Caddesi, İzmir’i tüm yönleriyle 

gözlemleyebileceğiniz, gündüzleri gençlerin enerjisinden ilham 
alabileceğiniz, geceleri ise bar ve kafelerden yükselen keyifli müziklerin 

tadını çıkarabileceğiniz tam bir buluşma ve sosyalleşme noktası. Talatpaşa 
ve Ali Çetinkaya Bulvarı’nın kesiştiği noktadan Kordon’a kadar uzanan 

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, her ihtiyaca yönelik dükkânları barındırıyor. Çok 
keyifli bir gezinti imkânı sunuyor. Günün her saatinde şehir sakinlerini 
ve turistleri kendine çeken Kıbrıs Şehitleri Caddesi, kitapçılara, alışveriş 
merkezlerine ve birçok mağazaya da ev sahipliği yapıyor.  Ayrıca cadde 

üzerinde sıkça ressamlarla ve müzisyenlerle de karşılaşabilirsiniz. 

MEVLANA CADDESI / KONYA
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TAKVİYE VİTAMİNLERE GERÇEKTEN

İHTİYACIMIZ VAR MI? 

s Spor yapan bireylerde vitamin takviyesi,
Yapılan çalışmalara bakıldığında enerji metabolizmasının, per-
formansımıza çok etkisi olduğu gibi hücre yenilenmesinin de 
antrenmanlarda çalışan kasların iyileşmesine katkısı olduğunu 
söyleyebiliriz. Kişiye özel hazırlanan beslenme programları ile 
sporcularda süreç takviye kullanmadan rahatlıkla yönetilebilir. 
Eğer diyetiniz optimal değilse veya enerji açığı oluşturmak için 
besinlerinizi kısıtlıyorsanız takviye olarak kullanmanız gereke-
bilir. Bu vitamin takviyesi ise B, demir, magnezyum ve çinko 
kompleksi olan bir multivitamin desteğiyle sağlanabilir. 
s Gebelik dönemi vitamin takviyesi;
Prenatal vitaminler, hamile kadınların kullanımına uygun mul-
tivitamin takviyeleridir. Diğer multivitaminler ile karşılaştırıldı-
ğında hamilelik sürecince daha fazla ihtiyaç duyulan bazı besin 
maddelerini de içerirler. Gebelik sürecinde tüm vitamin ve mi-
neraller sizin için ayrı bir önem taşıyor. Fakat folik asit, demir, 
kalsiyum, D vitamini, DHA, iyot içerikli vitamin ve mineral 
preperatları; bebeğinizin hamilelik döneminde büyümesinde ve 
gelişmesinde ekstra rol oynar. Gebelik düşüncesi oluşmaya baş-
ladığında, folikasit preparatı başlanarak gebeliğin ilk tremestır 
sonuna kadar devam edilmelidir. Gebelik süresince multivita-
min desteği ise devam edilebilir.
s Kalp sağlığınız için vitamin, mineral ihtiyacınıza dikkat edin;
Kalp sağlığı için olmazsa olmaz vitamin desteği, Omega3 yağ 
asidi kullanımıdır. Antienflamatuar özelliği olan Omega 3, kul-
lanımının kardiyovasküler sorunları azalttığı biliniyor. Potas-
yum da ayrı bir preperat olarak veya multivitamin içeriğinde 
düzenli olarak hergün alınabilir.
s Sürekli yorgun hisseden bireyler için vitamin takviyesi,
Bedenimizde bazı vitamin ve mineraller azalırsa, yorgunluk his-
si başlar. Özellikle demir, potasyum, kalsiyum eksikliği, folik 
asit ve B12 vitamini noksanlığında ilk, hatta çoğu zaman tek 
belirti; hafiflemeyen bir yorgunluk halidir. Kronik yorgunluğu-
nuzun arkasında, yeterince su içmemek kadar basit ve çözül-
mesi kolay bir sorun da yatıyor olabilir. Takviye olarak ilk akla 
gelen destekler magnezyum, D vitamini, B12 vitamini, 
Demir preperatı desteği almak olabilir. Bunla-
ra ek olarak; kronik bedensel yorgunlukta 
arı poleni, koenzimQH aktif formu da 
yorgunluğunuzun giderilmesinde en 
büyük destekçileriniz olabilir. Bu 
vitamin desteğini mevsim geçişle-
rinde 3 aylık periyotlar halinde 
düzenli olarak kullanabilirsiniz.
s Çok sık hasta oluyorsanız ya 
da hastalığa meyilli bir yapınız 
varsa;
Bağışıklık sistemi, organizma-
yı çoğu hastalığa karşı koruyan 
tüm biyolojik yapı ve süreç sis-
temlerinden oluşur. Eğer sık bir 
şekilde hastalanıyorsanız, bu durum 
bağışıklık sisteminizin zayıf olduğu-
na işaret eder; dolayısıyla sistemin 
güçlendirilmesi gerekir. Keten 
tohumu, hindistan cevizi yağı ve 
çinko içeriği zengin besinler; sık 
hasta olmanızın önüne geçmek-
te bariyer etkisi yaratır. Özellikle 
süt, yumurta, badem, ay çekirdeği 

ve balıkta bulunan çinko, yetersiz tüketimine bağlı halsizlik ve 
vücutta yorgunluk yapabilir. Bunun için C vitamini desteği ve 
Çinko preperatı, kış dönemlerinde ve özellikle mevsim geçiş dö-
nemlerinde periyodik olarak kullanılabilir.
s Düşük ruh haliniz varsa ve kendinizi psikolojik olarak yor-

gun hissediyorsanız;
B-12 vitamini eksikliği; depresyon, hafıza kaybı, zi-

hinsel işlev bozukluğu, baş ağrısı, yorgunluk, 
unutkanlık ve benzeri bilişsel işlev yetersiz-

liklerine sebep olabiliyor. B-12 vitamini 
de balık, yumurta, süt ve süt ürünleri 

gibi hayvansal kaynaklı besinlerde 
bolca bulunuyor. B vitaminleri ayrıca 
sinir sistemi ve kırmızı kan hücrele-
rinin yapımı, normal tat duyusu, 
iyi görme ve sağlıklı bir cilt yapısı 
için de oldukça önemli.  Merkezi 
sinir sistemi için en önemli vita-

minlerden biri olan D vitamininin, 
depresyon üzerinde de etkili olduğu-

nu yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. 
En zengin D vitamini kaynakları ola-
rak balık, yumurta, mantar, süt ve 
süt ürünleri ile günde 10-15 dakika 
güneş ışınlarına gösterecek şekilde 
omuz ve kolları açıkta bırakmanın 

yeterli olacaktır. Bu besinlerden fakir 
besleniyorsanız D vitamini aktif formu 

olan D3 vitaminini kış aylarında kullanıp 
yazın başlamasıyla bırakabilir. 

Vücudun savunma mekanizması olan bağışıklık sistemi; sadece 
dışarıdan gelen tehlikelere karşı vücudu korumakla kalmıyor, 
aynı zamanda yaşlılığa karşı mücadele veriyor ve zinde hisset-
meyi sağlıyor. Çağımızın getirdiği çalışma koşulları dejeneras-
yonu, inorganik besin tüketimi ve stres yönetimini iyi sağla-
yamamaktan kaynaklı, vücut metabolik dengemiz ne yazık ki 
bozulabiliyor, bağışıklık sistemimiz zarara uğrayarak enfeksi-
yonlara karşı direncimiz azalabiliyor. Bunun önüne geçebilmek 
adına, vitamin takviye kullanımı dönemsel olarak ihtiyacımız 
haline geliyor.
 
Kimler için, hangi vitamin takviyeleri uygun olandır? 
Hangi destekler, ne kadar kullanılmalıdır?
Birçok multivitamin; kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum 
ve çinko gibi mineraller içerir. Kişilerin ihtiyacına göre belirlen-
mesi gereken bu tercihler, yanlış kullanıma bağlı organ hasarı-
na sebebiyet verebiliyor. Vücut için yeterli ve dengeli olan bir 
sağlıklı beslenmede, vitamin ve besin desteğine ihtiyaç yoktur. 
Fakat düşük enerji içeren diyet tüketenler, yeterli ve dengeli 
beslenemeyenler, vejetaryenler, hayvansal gıda tüketmeyen hiç 
tüketmeyen veganlar, demir yetersizliği ve anemisi olanlar, gebe 

ve emziren kadınlar, menapoz sonrası kemik kaybı fazla olan 
kadınlar, yaşlılar, uzun süre ilaç kullananlar, besin alımını en-
gelleyen alerjik hastalıkları olanlar, bir hastalığa bağlı beslenme 
tedavisi alanlar, diyaliz tedavisi gören hastalar mutlaka; tedavi-
lerine ve kişisel ihtiyaçlarına uygun vitamin takviyesi almalıdır.

Hangi vitamin ne zaman kullanılmalı?
s Kemik sağlığınızı korumak istiyorsanız;
Kalsiyum, D ve K vitaminleri, potasyum, magnezyum hepsi ke-
mik sağlığınızın korumasında önemli rol oynar. D vitamini ve 
kalsiyumun önemini hepimiz biliyoruz ancak son yıllarda yapı-
lan araştırmalar; magnezyum, potasyum ve K vitaminin de çok 
önemli olduğunu vurguluyorlar. Özellikle, eğer osteoporoz adı 
verilen kırılgan, incelen kemikler gibi bir riskiniz varsa, sizler 
için kalsiyum ve D vitamini takviyesi faydalı olabilir.
s Vegan veya vejeteryan beslenme stiline sahipseniz;
B vitamini çoğunlukla; et, yumurta ve süt ürünleri dahil olmak 
üzere hayvansal kaynaklardan elde edilen gıdalardandır. Bu gı-
daları günlük beslenmenizde tüketmediğiniz için özellikle B12 
vitamini açısından destek almayı düşünebilirsiniz. Eksikliğinde 
mental yorgunluğun yanı sıra konsantrasyon güçlüğü çekilebilir.

Keleşlerlife
Sağlık

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, BESLENME VE DİYET UZMANI DİYETİSYEN DERYA FİDAN

VİTAMİNLER, İNSAN SAĞLIĞI İÇİN HAYATİ DEĞERE SAHİP ORGANİK BİLEŞİKLERDİR. 
VİTAMİN EKSİKLİĞİ, PEK ÇOK ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNUNA NEDEN OLABİLİR, BU 
NEDENLE VİTAMİN EKSİKLİĞİ BULUNAN KİŞİLERİN UYGUN VİTAMİN VE BESİN 
TAKVİYESİ ALMASI ÇOK ÖNEMLİDİR. VİTAMİNLERİN ÖZELLİKLE DOĞAL YOLLARDAN 
ALINMASI, GÜNLÜK TÜKETİLMESİ GEREKEN ELZEM AMİNOASİT, YAĞ ASİDİ VE 
KARBONHİDRAT BİLEŞENLERİ İLE YERİNE KONMASI SON DERECE ÖNEMLİDİR. 
ANCAK CİDDİ VİTAMİN EKSİKLİĞİ ÇEKENLER VEYA HASTALIK SÜRECİNDE OLANLARA, 
UZMAN TAVSİYESİ İLE İLAÇ ŞEKLİNDE VİTAMİN TAKVİYESİ ALMASI ÖNERİLEBİLİR.

DİKKAT
Yağda eriyen vitaminler (A, D, E, K vitaminleri), 

fazla alındığında vücutta birikebiliyor ve kontrolsüz 
kullanıldığı zaman “hipervitaminoz” denilen vitamin 
fazlalığına yol açabiliyor. Vitamin eksikliğinin sağlık 

sorunu olması gibi fazlalığı da sağlık sorunlarına 
neden olabiliyor. Bu sebeple vitamin takviyeleriniz 

dönemsel olarak ihtiyacınıza göre düzenlenmeli 
ve uzun vadede kullanılmalıdır.

KASIM 2021-OCAK 2022 l 39



Keleşlerlife
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  MAKSIMUM GÜÇ MAKSIMUM TORK HIZLANMA YAKIT TÜKETIMI
  (PS/DD) (NM/DD) (0-100Km/s) Lt/100Km ort.

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

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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