TRANSIT COURIER

İLERI GÖRÜŞLÜ. İLHAM VERICI. DIKKAT ÇEKICI.
HER OTOMOBIL ONUN IMZASINI TAŞIYOR.

Görselde yer alan araç
Transit Courier Van modeldir.
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Görselde yer alan araç
Transit Courier Van modeldir.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Transit Courier Van 4

İşinizi
kolaylaştıran
yol

Transit Courier Van 5

Çalışma
alanı
İşinizi kolaylaştırmak için
düşünüldü.

Transit Courier, bir iş gününüzü daha da kolaylaştırmaya
yardım eder. İsterseniz alternatif yollar kullanın, isterseniz
dar sokaklardan geçin, Transit Courier çevikliği ile fark
yaratacak.

Transit Courier sadece yükleriniz için değil, her şey için
oldukça uyumludur. Kabin bölümünde rahat koltuklar,
tamamen ayarlanabilir direksiyon ve istediğiniz gibi
kullanabileceğiniz geniş depolama alanları Transit
Courier’de yer alır. Ayrıca birçok faydalı özellikle de mobil
ofisinizi daha verimli kullanabilirsiniz.

Transit Courier’nin şehrin sokaklarına uygun boyutları sizi
şaşırtmasın. Bu serideki en kompakt ticari araç olduğu kadar
yük kapasitesi de oldukça fazladır. Birçok farklı ekipman
içeren Transit Courier, sunduğu konfor ve içerdiği birçok
fonksiyonun yanı sıra çeşitli gelişmiş özelliklere ve ayrıca 2.3
m3 alan hacmine sahiptir.

6 ileri şanzıman
Transit Courier, daha rahat ve ekonomik
sürüş için vitesler arası geçişin çok
kolay olduğu, 6 ileri manuel şanzımana
sahiptir.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel
açıdan farklılıklar olabilir.
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Ferah orta konsol
Transit Courier’de, A4 boyutundaki belgeleri ve küçük diz üstü
bilgisayarları koyabileceğiniz orta konsol da dahil olmak üzere
birçok depolama alanı mevcuttur.
Görselde yer alan araç Transit Courier Van’dır.
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Akıllı yük alanı
Geniş alan, kolay erişim.
Ford Transit Courier’nin 1.620 mm’lik yükleme alanı, eşyalarınız, alet çantalarınız veya diğer ekipmanlarınız için
çok geniş bir yer sunuyor. Sürücü koltuğu etrafından döndürülüp katlanabilen tel ara bölme ve zemin seviyesinde
katlanabilen ön yolcu koltuğu sayesinde, boru ve benzer eşyaların rahatça taşınabileceği 2,593 mm’lik yükleme
uzunluğu da bulunuyor. Yükleme bölümündeki aydınlatma sayesinde karanlıkta yükleme ve boşaltma yapmanız
daha kolay. Ayrıca yükleme alanındaki çeşitli noktalarda bulunan kancalar sayesinde, yüklerinizi bağlayarak
sabitleme imkanınız da bulunuyor.
Katlanabilir ve yatırılabilir yolcu koltukları ile birlikte katlanılabilir bölme duvarı sayesinde kargo alanı gösterge paneline kadar
genişleyebildiğinden 2593 mm uzunluğa kadarki malzemeleri taşıyabilirsiniz.
Yan duvarda bulunan yük sabitleme halkaları, yük tabanının engelsiz olmasını sağlar.
Yük bölümü aydınlatması, karanlıkta dahi yükleme ve boşaltma yapabilmenize yardımcı olur.

Transit Courier Van 6-7

Yük kapasitesi

2.3
m*
3

1244 mm

1488 mm

2593 mm

Ara bölme seçenekleri
Araç serisine bağlı olarak, tam yükseklik ve genişlikte ve
DIN ve ISO uyumlu çeşitli ara bölme sunulmaktadır. Ekstra
yük ihtiyaçları için katlanıp yatırılabilir yolcu koltuklu ön
bölme duvarı da mevcuttur.

Akıllı yükleme.
Geniş iç alanından en iyi şekilde faydalanmak için ikiz asimetrik kapılar standarttır. 158 dereceye
varan açıyla açılan bu kapılar, Transit Courier’nin yük alanına sınırsız erişim imkanı sunar.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Transit Courier Motorları 8-9

Sizin için doğru motoru seçin

215 Nm

Tourneo Courier hem sizi hem bütçenizi düşünüyor. Gücünü bol ödüllü 1.0L Ford EcoBoost benzinli dahil en yeni
nesil motorlarımızdan alan Tourneo Courier, hem şehir içinde hem uzun yolda az yakıt tüketiyor.
*100 PS Duratorq TDCi dizel motorlu Transit Courier Trend için NEDC’ye göre hesaplanan sürüş döngüsü test değerleri. Daha fazla bilgi için teknik
föyde yer alan Yakıt ve Performans bölümüne bakınız.

190 Nm
170 Nm
100 PS

75 PS

112 g/km

119 g/km

Verimli
1.0L Ford EcoBoost benzinli motor
Bol ödüllü en yeni benzinli motorumuz,
etkileyici verimliliği ve performansıyla
farklılaşıyor. Kompakt, hafif ve rafine
motor, Tourneo Courier’in benzinle de
yakıt ekonomisi sağlamasına yardımcı
oluyor.

100 PS

112 g/km

Güçlü
Dengeli
1.5L Duratorq TDCi dizel motor
Duratorq TDCi 75 PS (56 kW) dizel motor,
mükemmel bir performans dengesi
yakalıyor. Motor, esnek güç ve üstün tork
ile birlikte düşük emisyon ve yakıt tüketimi
değerleri sunuyor.

1.5L Duratorq TDCi dizel motor
Duratorq TDCi 100 PS (75 kW) dizel
motor, 215 Nm tork üretme kabiliyetiyle
geliştirilmiş performans ve ağır yük taşıma
kapasitesi için ideal bir seçim oluyor. Dizel
motor ayrıca yakıt verimliliği sağlıyor.
(4.3L / 100 km)*

Tourneo Courier’ın Ford EcoBoost
benzinli ve Duratorq TDCi dizel
motorları, katkı maddeleri
gerektirmeden en güncel Euro Stage 6.2
emisyon yönetmeliklerinin koşullarını
karşılıyor.

of the year awards 2019

Yılın Uluslararası
Motor Ödülü’nün sahibi.
Altı yıldır üst üste.

*NEDC’ye göre hesaplanan sürüş döngüsü test değerleri.
Daha fazla bilgi için teknik föyde yer alan Yakıt ve
Performans bölümüne bakınız.
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Transit Courier Dış Gövde Renkleri 10-11

Bizim tercihimiz
manyetik griden yana.
Peki, siz hangi rengi
tercih edersiniz?

Blazer Mavi

Aytozu Gri

Pasifik Mavi

Buz Beyazı

Akik Siyah

Kumsal Gri

Manyetik Gri

Özenli çok katlı boyama işlem özellikleri sayesinde
Ford Transit Courier çok sağlam bir gövde rengine sahiptir. Balmumu
enjeksiyonlu çelik gövde parçalarından dayanıklı üst kaplamalara
kadar, yeni malzemeler ve işleme süreçleri,
Ford Transit Courier’nin yıllar boyunca iyi görünmesini sağlayacaktır.

Not: Kullanılan görüntüler sadece gövde renklerini göstermek için olup mevcut teknik
özellikleri tam olarak yansıtmayabilir. Bu broşürde yer alan renkler ve çizgiler, kullanılan
baskı süreçlerinin sınırlamaları nedeniyle gerçek renklerden farklılık gösterebilir.

12 yıllık delinme garantisi

Spor Kırmızı

Ford Transit Courier, ilk tescil tarihinden itibaren 12 yıl boyunca Ford Paslanmaya Karşı Korunma Garantisi kapsamındadır. İlgili şartlara ve koşullara tabidir.
Transit Courier, dayanıklı dış kısmını, birden çok aşamadan oluşan boyama sürecine borçludur. Balmumu enjekte edilen çelik gövde kısımlarından sert üst katmana dek kullanılan tüm malzemeler ve
uygulama süreçleri, aracın güzel görünümünü yıllar boyunca korumasını sağlayacaktır.
Çinko
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Fosfat kat

Elektro

Astar

Üst kat

Şeffaf
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Hayatınızı daha da
kolaylaştıran özellikler

Transit Courier’in Üstün Teknolojisi 12

Güvenlik ve sürücü yardımı
Ford Transit Courier’de sizi, yolcularınızı ve yükünüzü korumak amacıyla birçok yeni teknolojiden
faydalanan özellikler bulunmaktadır.
Sürücü hava yastığı ve ön yolcu koltuğu hava yastığı
Sürücü ve ön yolcu tarafındaki yan darbe hava yastıkları
Yan perde ve yan göğüs kafesi hava yastıkları
Diz koruyucu hava yastığı
Yükü sabitlemek için DIN ve ISO uyumlu, yandan monte edilebilen bağlantı noktaları
Elektronik Stabilite Kontrolü ve ilişkili özellikler
Uzaktan merkezi çift kilitleme
Motor kilidi
Sürücü emniyet kemeri hatırlatıcı ve ön yolcu emniyet kemeri hatırlatıcı

Emniyet ve güvenlik 13

Sürücü yardımı
Yokuş Kalkış Desteği

Çekiş Kontrol Sistemi

Ayağınızı gaz pedalına
basmak için fren pedalından
kaldırdığınızda aracınızın yokuş
aşağı kaymasını geçici olarak
önlemek amacıyla tasarlanmıştır.
İleri ve geri viteslerde
çalıştığından ağır yükleri çekmek
ve itmek için de idealdir.

Düşük hızda tekerleğin
kaydığı tespit edildiğinde bu
sistem en yüksek sürtünme
ile tekerleğe daha fazla tork
dağıtabilmektedir.

Acil Durum Fren Desteği
Bir acil frenleme durumunu
tespit edip ekstra durma gücü
sağlamak üzere frenleme
sistemindeki basıncı arttırmak
için tasarlanmıştır.
Acil Fren Uyarısı
Sert fren sırasında ön ve arka
sinyaller otomatik olarak
yanıp sönerek diğer sürücülere
önceden uyarıda bulunur.

Akıllı Cihaz İstasyonu

Büyük Orta Konsol

Akıllı Cihaz İstasyonu, doğrudan armatür
taşıyıcısı üstünde yer almaktadır ve akıllı
telefonunuzun, MP3 çalarınızın veya
navigasyon cihazınızın daima elinizin altında
olmasını sağlar. Müziğinizi Bluetooth*
üzerinden aracınızın hoparlörlerine aktarın
veya “MyConnection” radyosuna bağlanan
bir USB kablosu kullanın. Kapaklı bölmede
cihazınız için yer vardır ve ayrıca bir USB
bağlantısı (sadece şarj etmek amacıyla)
mevcuttur.

Ford Transit Courier’nizin iç kısmında
eşyalarınız için çok sayıda kullanışlı
alan bulabilirsiniz. Buna A4 boyutunda
belgelerinizi ve küçük dizüstü bilgisayarlarınızı
koyabileceğiniz büyük bir orta konsol da
dahildir.

Yokuşlarda kalkarken daha
fazla kontrol

Yokuş Kalkış Destek Sistemi, yokuşta
kalkış sırasında aracınızın geriye veya ileriye
kaymasını geçici olarak önler. Sistem, 2,5
saniye süreyle fazladan fren gücü uygular
ve ayağınızı fren pedalından gaz pedalına
geçirirken size daha fazla süre ve kontrol
sağlar. Kaygan yüzeylerde aracınızı durdurmak
ya da hareket ettirmek istediğiniz zaman da
yararlı bir özelliktir.

Yol Tutuş Kontrolü
Tehlike olasılığı bulunan bir sürüş
durumunu belirlemek ve tutuşu
tekrar eski haline getirmek için
ESC’yi devreye almak üzere
tasarlanmıştır.
Römork Savrulma Kontrol Sistemi
Sistem, çekilmekte olan bir
treylerin sarsılmaya başladığını
fark ettiğinde hızı azaltmak ve
tutuşu sürdürmeye yardımcı
olmak amacıyla motor torkunu
azaltır ve ve freni devreye alır.

Ford Kolay Yakıt Sistemi
Kolay Yakıt Sistemi sayesinde aracınıza yanlış
yakıt koymak neredeyse olanaksızdır; çünkü bu
basit cihaz bu riski ortadan kaldırır.

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir.
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Ford Options özellikle size daha sık yeni araç sürüş keyfini yaşatmak için sunduğumuz bir üründür.
Size kalan, sözleşme süresini belirledikten sonra sürenin sonunda aracınızı kullanmaya devam etmek,
değiştirmek ya da geri vermek arasında karar vermektir.
Avantajları:
· Her 2, 3 veya 4 yılda bir yeni bir Ford kullanma imkânı
· Standart krediye göre daha düşük aylık taksit seçenekleri
· Vade seçeneğinize göre değişen son ödeme seçeneği
Geriye kalan son ödeme için Ford Options size üç seçenek sunuyor;
1 - Başka bir araç seçmek: “Ford’unuz hep yeni kalsın.”
Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları sağlaması durumunda dilerseniz aracınızı satın aldığınız
yetkili satıcıda takas ederek yeni bir araç alabilirsiniz. Böylece 2-3 yılda bir aracınızı yenileme şansını
yakalayabilirsiniz. Bu opsiyonda vade bitimindeki son ödemeniz sizin yerinize yapılır. Yetkili satıcı
aracınızı piyasa koşullarında değerlendirerek, vade sonundaki son ödemenizi sizin yerinize kapatır.
Piyasa koşullarında verilen fiyatın vade sonundaki son ödemenin üzerinde olması durumunda ise
aradaki farkı bir sonraki yeni aracınızın peşinatı olarak kullanabilirsiniz.
2 - Aracınızı elinizde tutmak: “Ford’unuzu kullanmaya devam edin.”
Aracınızı elinizde tutmaya karar verirseniz, yapmanız gereken sadece son ödemeyi yapmak.
Ödemeyi yaptıktan sonra araç sizindir.
3 - Araç sözleşmesini sonlandırın: “Kısa vadeli ihtiyaçlarınız için Ford.”
Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları sağlaması durumunda, dilerseniz herhangi bir ek ödeme
yapmadan aracınızı aldığınız yetkili satıcıya iade edebilirsiniz.
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Yanında
Ford Var

FORD SAHiBi OLMANIN
AYRICALIĞINI
HER AN YAŞAYIN.

Ford sahibi olmanın ayrıcalığını her an, her yerde yaşayabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm hizmetler,
her zaman yanında.
Ford’un her zaman yanınızda olmasından dolayı yüzünüzü güldürecek özellikler:
Ford Aktif Yol Destek Asistanı (FAYDA): Yolda tatsız bir sürprizle karşılaştığınız an, 7 gün 24 saat
ulaşabileceğiniz 444 3673’ü ararsınız, uzman ekibimiz anında yola çıkarak desteğe gelir. Orada
çözülebilecek sorunları hemen çözer, aksi halde Ford’unuzun en yakın yetkili servise götürülmesini
sağlar. FAYDA sadece aracınızla ilgilenmekle kalmaz, gideceğiniz yere istediğiniz ulaşım aracını
kullanarak gitmenize, dilerseniz en yakın 5 yıldızlı otelde konaklayabilmenize ya da ikame aracınızla
yolunuza devam etmenize de olanak sağlar.
F KASKO: Ford’unuza özel hazırlanmış Allianz Sigorta ve Axa Sigorta işbirliğiyle oluşturulmuş F Kasko,
orijinal yedek parça hizmeti, uzman servis ekibi ayrıcalığı ve Ford güvenlik standartlarına uygun onarım
garantisiyle kendinizi hep güvende hissetmenizi sağlar.
İlk Buluşma Programı: Hayalinizdeki Ford’a sahip olduktan sonra 3 ay içerisinde, temel kontrollerden
oluşan ön bakıma ücretsiz sahip olabilir, ayrıca Ford’unuzla ilgili detaylı sorularınıza cevap bulabilirsiniz.
Yetkili servislerimizle ilk buluşmanız için gereken randevuyu web sitemiz üzerinden alabilir, size özel
fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
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Ford yetkili servisleri tüm hizmetleriyle sizi bekliyor.

Ford Yakıt Güvence Sistemi
Ford Yakıt Güvence Sistemi, kalitesiz yakıt kullanımından doğan sorunları önlemeyi ve güvenilir yakıt kullanımını yaygınlaştırmayı hedefleyen bir sadakat
programıdır. Bu program sayesinde, sürekli Opet yakıt kullanmanıza rağmen aracınızda oluşacak yakıt kaynaklı bir arıza, yakıt kontrol sonucunuz ne olursa
olsun herhangi bir ücret ödemeden giderilir. Ford Yakıt Güvence Sistemi’nden aracın üretici garantisi ve FordGüvence süresi boyunca yararlanabilirsiniz.
Daha detaylı bilgiyi tüm Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.

Bir Ford sahibi olduğunuzda, sadece bir otomobil sahibi olmakla kalmazsınız. Aynı zamanda, gelişmiş satış sonrası hizmetleriyle dünyanın sayılı otomotiv
firmalarından birininde desteğini alırsınız. Ford yetkili servisleri, aracınızın her türlü servis ve bakım gereksiniminde, yedek parça ihtiyaçlarınızda ve
Ford uzmanlığından yararlanmak istediğinizde, gidebileceğiniz en doğru yerdir. İşte Ford yetkili servislerinde yararlanabileceğiniz ürün ve hizmetler...

Ford Euro Servis Programı
Ford Euro Servis hizmeti arıza ve kaza durumunda garanti ya da FordGüvence kapsamında olan aracınız için 7 gün 24 saat çekici, olay yerinde onarım
ya da aracınız servise çekildiğinde konaklama ve alternatif ulaşım gibi olanaklardan ücretsiz yararlanabileceğiniz bir yol yardım hizmetidir. Kaza
durumunda aracınız garanti kapsamında olsun ya da olmasın çekici hizmeti ücretsiz sağlanır. Ford Euro Servis Yol Yardım hizmetinden faydalanmak için,
444 3673 numaralı Ford Direkt hattını aramanız yeterlidir.

Ford Garanti
Ford Garanti; aracınızın 2 yıl / 100 bin km olan yasal garanti süresini ürün ve hizmet kalitesinde duyduğu güven ile 3 yıl boyunca sınırsız kilometre üretici
garantisine almaktadır. Tüm değişim ve onarımların yetkili servislerimizde en yüksek kalite standartlarında yapılacağından emin olabilirsiniz. Ayrıca Ford
aracınızı satmaya karar verirseniz, güvenceniz de alıcıya transfer edilir ve yeni kullanıcı da bu güvenceden yararlanabilir.

Ford Aksesuarları
Ford’un sunduğu üstün kaliteli aksesuarlar ile aracınıza yeni bir stil katacak, aracınızı koruyacak, sürüş deneyiminizi daha eğlenceli ve kolay hale
getireceksiniz. Ayrıca web sitemiz www.fordaksesuar.com sayesinde dilediğiniz model bazında orijinal Ford aksesuarları ile ilgili ürün & fiyat bilgisi bir tık
uzağınızda!

Ford Gövde Paslanmazlık Garantisi
Ford Gövde Paslanmazlık Garantisi ile Ford’unuzu korozyona karşı koruyun. Yapmanız gereken, düzenli olarak aracınızı herhangi bir yetkili servisimizde
kontrol ettirmek.
Ford Orijinal Yedek Parçaları
Ford yetkili servislerinde uzman kadro ve orijinal parçalarla yapılan bakım ve onarımlar aracınızın performansının korunmasına destek olur. Ford kalite ve
güvenlik standartlarına uygun olan bu parçalar aracınıza tam olarak uyum sağlar.

Ford Servislerinde Aracınıza Uygun Lastikler
Ford marka aracınızın, sunduğumuz kalite ve güvenlik standartlarını karşılayan yüksek performanslı lastiklere sahip olması için alanında lider lastik
üreticileri ile birlikte çalışıyoruz. Yol ile olan temasınız yalnızca aracınızın lastikleri ile sağlanır. Bu nedenle aracınızda doğru lastiklerin kullanılması son derece
önemlidir. Aracınıza uygun yaz ve kış lastik çeşitlerini Ford yetkili servislerimizden uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.

F Kasko
Sadece Ford markalı araçlar için oluşturulmuş, sizi ve Ford’unuzu güvence altına alan, tüm parça değişimlerinde Ford güvenlik standartlarına uygun kaliteli

Ford İkinci El’de Garanti
Sizi ikinci el araç almanın tüm zorlukları ve risklerinden kurtarıyor, ikinci el parkımızdaki araçları; ekspertizi yapılmış, geçmişini sorgulayabileceğiniz,
Ford Finans’ın kampanyalı ve çok cazip faiz oranları ile sizlere sunuyoruz. Satın alacağınız tarihten itibaren 1 yıl / 15.000 km (hangisi önce dolarsa) boyunca
geçerli olan 8 yaş ya da 160.000 km’ye kadar olan ve gerekli şartları sağlayan ikinci el araçlarda sunulan Ford İkinci El güvencesi farkını fark etmek için
sizleri Ford İkinci El yetkili satıcılarına bekliyoruz.

orijinal parçaların kullanılmasını sağlayan ve daha birçok detayla donatılmış kapsamlı bir kasko sigortasıdır. Aracınız Ford markaysa, kaskonuz da Ford’a
özel F Kasko olsun. Böylece siz de Ford yetkili servislerinde uzman onarım rahatlığını ve kaliteyi yaşayın. Aracınız ilk günkü değerini korusun, canınız güvende
olsun.
FordGüvence
FordGüvence, Ford’unuzu satın aldığınızda edindiğiniz üretici garantisinin geçerlilik süresi bittiğinde devreye giren bir güvence programıdır. FordGüvence
satın alarak; mekanik ve/veya elektrik-elektronik arızalar sonucu oluşacak yedek parça değişimi, tamiri ve ilgili işçiliklerden doğan maliyetlere karşı aracınızı
ve bütçenizi güvence altına alabilirsiniz. FordGüvence ve kapsamı ile ilgili daha detaylı bilgiyi tüm Ford yetkili satıcılarından temin edebilirsiniz.
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Ford Direkt Hattı
444FORD (444 3673) no’lu Ford Direkt hattından kampanyalar ve ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Öte yandan Ford Acil Yol Yardımı
365 gün 7/24 yanınızda. Ford’un güler yüzlü ve tecrübeli müşteri temsilcileri size merak ettiğiniz ve ilgi duyduğunuz her türlü konuda yardımcı olmaktan
büyük memnuniyet duyacaktır.
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www.ford.com.tr
Bilgi İçin
Ford Direkt Hattı

444 3 6 7 3
444 F O R D

Bayi Kaşesi

Bu broşür Ford orijinal aksesuarları ve Ford araçları için onaylanmış
aksesuar üreticilerinin kendi markalarıyla sundukları ürünleri içermektedir.
Onaylı firmalar tarafından sunulan aksesuarlar üreticinin garanti şartlarına
tabidir. Eylül 2021’de basılmış olan bu broşür, basım tarihinde geçerli olan
teknik özellikler ve standart ya da opsiyonel olarak sunulan donanımlar
hakkında bilgi verir. Görsellerdeki araçlar Türkiye’de satılan araçlardan
donanım açısından farklılık gösterebilir. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.,
araçların model, teknik özellik, standart ya da opsiyonel olarak sunulan
donanım ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı
tutar. Broşürde yer alan renklerin ton ve parlaklıkları baskı tekniği nedeniyle
gerçek renklere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenlerle broşürde bulunan
donanım, teknik özellik, açıklama ve görseller ile satışa sunulan araçlar
arasında farklılıklar bulunabilir. Bu broşür, içinde belirtilen özelliklere
ilişkin bir taahhüt teşkil etmez. Satın almak istediğiniz aracın özellikleri
hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için web sitemizden ve
yetkili satıcılarımızden bilgi almanızı rica ederiz.

