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Keleşlerlife

Değişiyoruz
Mükemmel müşteri deneyimleri oluşturmak kuşkusuz müşterimizde yarattığımız duygularla 
ilgilidir. Müşterinizle duygusal bağ kurduğunuzda, uzun vadede farklılaşmayı da sağlamış 
olursunuz. Çünkü bütün insan davranışlarındaki itici güç duygudur. Bu gücü doğru 
kullanmanın ve harekete geçirmenin yolu ise bu teması sağlayan mutlu çalışanlardan geçiyor.

Son iki yıldır Keleşler Ailesi olarak, Ford Avrupa tarafından yürütülen Müşteri Deneyimi 
Hareketi’nin (CEM) bir üyesi olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 

Bu hareket, çalışan memnuniyeti ve bağlılığından yola çıkan ve müşteri memnuniyeti ve 
bağlılığına uzanan uzun bir yolculuk. 

Başlarken kendimize bir ayna tuttuk; yüksek sesle sorular sorup bireysel ve takım halinde 
cevaplar aradık. İletişimimizi, empati duygumuzu, markamızı, değerlerimizi nasıl ifade etmek 
istediğimizi bir ders gibi çalıştık.

Değişiyoruz ama biliyoruz ki önümüzde uzun bir yol var. Bu programda tuttuğu ayna ile bize 
yol gösteren Koçumuz Dilek Yıldırım’a teşekkür ediyoruz.

Ve 2016;
Ardı ardına aldığımız kötü haberlerle, insan olmayı sorguladığımız, ekonomik ve politik 
krizlerin yaşandığı,  unutmak istediğimiz senelerden biri olarak tarihte yerini aldı.

Umudumuzu kaybetmeden, hep birlikte daha mutlu, daha sağlıklı, daha güzel günlere…

Mutlu bir yıl dileğiyle!
 
Banu Keleş
Genel Yayın Yönetmeni



6 KASIM-ARALIK 2016 l 7

FORD TRANSİT 50’NCİ YILINI 
GERİDE BIRAKTI. YARIM 
ASIRDA TÜM DÜNYANIN 
YÜKÜNÜ TAŞIRKEN, NİCE 
UNUTULMAZ ANIYA 
ORTAKLIK ETTİ. ŞİMDİ SIRADA 
YENİ BAŞARILAR, YENİ 
DOSTLUKLAR VAR. FORD 
TRANSIT AİLESİ’NİN ÜYELERİ 
TRANSİT, TRANSİT CUSTOM 
VE TRANSİT COURİER, 
İLHAMINI DENEYİMDEN 
ALAN TEKNOLOJİLERİ 
VE HER İHTİYACA UYGUN 
YÜKLEME KAPASİTELERİYLE 
TİCARETTE DE SÜRÜŞ 
KEYFİNDE DE STANDARTLARI 
BELİRLİYOR. 

hem ticaretin, hem sürüşün 

keyfini çıkarın 

Keleşlerlife
Kapak Konusu

Ford Transit ailesinin üyeleriyle
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Üç gövde seçeneği ve donanım seviyeleriyle Ford 
Transit yine fark yaratıyor 
Ford Transit; Van, Minibüs ve (Tek ve Çift Kabin) Kamyo-
net gövde seçenekleriyle her işte ve her koşulda kullanıcısının 
yanında olmayı sürdürüyor. Ford Transit Minibüs, yolcuların 
hızlı, güvenli ve aynı zamanda rahat bir şekilde seyahat ede-
bilmesi konusunda en iyi alternatif olmaya devam ediyor. Di-
ğer modellerinden daha büyük, daha geniş ve çok yönlü olan 
Ford Transit Minibüs, sürücü dışında 17’ye kadar yolcunun 
oturabilmesini sağlamak için kaporta uzunlukları ve oturma 
konfigürasyonlarıyla seçenekleri zenginleştirildi. Sınıfının li-
deri konfor öğeleri ile donatılmış lüks yolcu koltuklu Ford 
Transit Minibüs ile seyahatler gerçekten daha keyifli. Üstelik 
Ford Transit Minibüs’ün 1 yıl veya 20.000 km (hangisi daha 
önce gerçekleşirse) gibi uzun bakım periyotları ve daha az ak-
sama süresine sahip olması, işletme maliyetini düşürerek daha 
az masraf yapmanızı sağlıyor, ikinci el değerini hep yukarıda 
tutuyor. Ford Transit Kamyonet, yüksek taşıma kapasitesini 
güvenilir performans ve düşük yakıt tüketimiyle birleştire-
rek tüm ağır işlerin altından başarıyla kalkıyor. Beş farklı şasi 
uzunluğu ve 3.300 kg ile 4.700 kg arası toplam ağırlıkları ve 
ayrıca çeşitli çekiş konfigürasyonları ile Ford Transit Kamyo-
net, çok sayıda görevi ustalıkla yerine getiriyor. Ford Transit 
Van ise yüksek yükleme kapasitesi, güvenilir performansı ve 
düşük yakıt tüketimiyle işiniz için ideal kombinasyonu hiz-
metinize sunuyor. Ford Transit Van’ı önceki modele göre tüm 
kullanım amaçları için adeta bir yük beygirine dönüştürüyor. 
15,1 m3’e kadar geniş bir yük bölümü hacmi ve ayrıca 5 Euro 

Ford Kinetik Tasarım öğeleriyle biçimlenen Ford Transit’in 
dış özellikleri, modern tarzı ve pratik kullanımı bir arada 
sunuyor. Ford Transit’in gelişmiş aerodinamik özellikleri 
daha fazla yakıt verimliliği sağlarken, yüksek teknoloji 
ürünü farları, görüşü artırıyor. Ayrıca parçaları da dü-
şük işletme maliyeti sağlamak hedefiyle servis ve değişim 
kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlandı. Ford Transit’in 
iç tasarımı da kullanışlı ve dayanıklı yapıda, maksimum 
konfor ve rahatlık için geliştirildi. Binek araçları andıran 
iç tasarımı, tüm kumandalar ve eşya bölmeleri rahatça 
ulaşılabilecek şekilde ergonomik olarak yerleştirildi.

paletin sığacağı alanla Jumbo (L4 H3) büyük nakliye görevle-
rine dahi yetecek kapasiteye sahip. Üç farklı şasi uzunluğu, iki 
tavan yüksekliği, 3.500 kg ve 4.700 kg arasında azami yük-
lü ağırlık ve son derece yüksek yükleme hacmi, farklı tahrik 
seçenekleri ve yüksek çekiş gücü ile Ford Transit Van, her 
koşulda memnuniyet sağlıyor. Ford Transit Minibüs modelle-
rinde, Trend ve Deluxe olmak üzere iki donanım seviyesiyle, 
ihtiyaçlara özel bir çeşitlilik sunuyor. 

Her zaman güçlü, her zaman güvenli 
Ford Transit’te üç farklı gelişmiş 2.2 litre TDCi motor kul-
lanılıyor. Önden çekişli 6 ileri vitesli şanzıman kullanan bu 
yeni motorlar en yüksek çekiş gücü ve daha az vites değişi-
mi sunmak için 125, 135 ya da 155 PS güç ve 385 Nm’ye 
varan tork üretiyorlar. Üstün mühendislik tasarımı sayesin-
de mükemmel yakıt ekonomisi, düşük emisyon düzeyi ve en 
soğuk havalarda bile hızlı, verimli ısınma olanağı sağlanıyor. 
Aracın verimlilik düzeyi Ford ECOnetic teknolojileriyle daha 
da geliştirilebiliyor. Ford Transit’in tüm gövde seçeneklerinde 
güvenlikten asla taviz verilmiyor. Römorkun güvenli çekişini 
sağlayan Treyler Eğim Kontrolü (TSC), ani fren yapıldığında  
devreye giren Acil Fren Uyarı Lamba Sistemi (EBL), acil fren 
durumunda daha fazla güç üreten Acil Durum Fren Deste-
ği (EBA), devrilmeye karşı kesintisiz koruma sağlayan Aktif 
Devrilme Kontrolü (ARM), minimum çabayla maksimum yol 
tutuş gücü sunan Gelişmiş Motor ve Fren Kontrollü Çekiş Sis-
temi (TCS), Yüke Duyarlı Kontrol (LAC) özelliği, söz konusu 
güvenlik önlemlerinden yalnızca bazıları.

TİCARETİN YARIM ASIRLIK ERBABI FORD 
TRANSİT, GÜNÜMÜZÜN DEĞİŞEN KOŞULLARINI 

VE GELİŞEN TEKNOLOJİLERİNİ YİNE EN 
ÖNDEN TAKİP EDİYOR. FORD SYNC, ŞERİT 

TAKİP SİSTEMİ, ADAPTİF HIZ KONTROLÜ 
GİBİ BİNEK ARAÇLARDA SUNULAN AKILLI 

TEKNOLOJİLERİYLE FORD TRANSİT, 
SEGMENTİNDE FARK YARATMAYI SÜRDÜRÜYOR. 

BİR TRANSİT’İ SATIN ALIRKEN; YOLCU TAŞIMA KAPASİTESİNİ, ORTA, UZUN VE JUMBO ŞASİ 
BOYLARINI, YÜKSEK VE ORTA TAVAN ALTERNATİFLERİNİ, VAN, MİNİBÜS VEYA KAMYONET 

SEÇENEKLERİNİ İŞİNİZE ÖZEL YAPILANDIRABİLİR; İŞLETMENİZE ÖZEL ÜRETİLMİŞ GİBİ TASARLANAN 
BİR ARACI KULLANMANIN AVANTAJLARINI YAŞAYABİLİRSİNİZ.  

50 yıllık tecrübe 
Ford Transit, yollara 
imzasını atmaya devam ediyor 
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koltuklar yerindeyken, 1,02 metreküp (SAE), 2’nci sıradaki 
koltuklar yatırıldığında 1,9 metreküp ölçülerinde. Yük alanı 
uzunluğu ise 2’nci sıradaki koltuklar yatırıldığında 1,2 metreye 
ulaşıyor. 

Güç ve performans bir arada 
Ön tekerlekten çekiş, yüksek sürüş konumu, gelişmiş hid-
rolik direksiyon ve ileri teknoloji ürünü şasi tasarımı Transit 
Courier’in bir ticari araçtan beklenmeyecek sürüş deneyimi ya-
şatmasına imkân tanıyor. Dönüş çapı yalnızca 10,5 m gibi çok 
düşük bir değerde tutulan Transit Courier, böylece dar alan-
lara kolayca park etme ve dar sokaklarda daha kolay manevra 
yeteneği gösteriyor. 
1,5 veya 1,6 litre Duratorq TDCi dizel motor seçenekleri 75 
PS, 185 Nm, beş ileri manuel şanzıman veya 95 PS, 230 Nm, 
beş ileri vitesli manuel şanzımanla sunuluyor. 
Bakım aralıklarının süresi mümkün olduğunca uzun tutulan 
Transit Courier, yüksek konstrüksiyon kalitesi, uzun ömürlü 
parça ve bileşenleri sayesinde para tasarrufuna katkı sağlıyor. 
Kabin içerisindeki tüm malzemeleri, maksimum dayanımın 
garanti edilmesi için yoğun testlere tabi tutulan Transit Cou-
rier, görünümünü daha uzun süre korumasıyla ikinci el satış 
değerinde de avantaj sağlıyor. 
Transit Courier’in her ihtiyaca tam yanıt verebilmesi amacıyla 
geliştirilen Trend, Deluxe ve Kombi Van model seçenekleri, 
geniş standart donanım yelpazesine ek olarak, opsiyonlar ekle-
yerek aracın özelleştirilebilmesini mümkün kılıyor. 
Transit Courier, yolcularını ve yükünü korumak için tasarla-
nan birçok akıllı teknolojiye sahip. Islak veya buzlu yol şart-
larında savrulma riskini azaltan, otomatik frenleme yapan, acil 
yardım servisini arayan, yokuşta kalkışları kolaylaştıran tekno-
lojiler bunlardan yalnızca bazıları. Detaylı bilgiye, “Modeller” 
bölümümüzden ulaşabilirsiniz.

Transit Courier, küçük görünümünün ardında büyük işler ba-
şarıyor; 2,3 metreküplük yük hacmi, aynı sınıftaki diğer araç-
lara göre yüzde 10 daha fazla yük hacmi sağlıyor. ‘Katlanıp 
kapanabilen’ yolcu koltuğu ile katlanır bölme seçeneği tercih 
edildiğinde, 2,59 metrelik sınıfında lider bir yük uzunluğu 
elde edilebiliyor.  
Birçok kez durmanız gerekse bile, gelişmiş 1,5 litre ve 1,6 litre 
Duratorq dizel motorlar, üstün yakıt ekonomisiyle birlikte dü-
şük emisyon sağlıyor. ESP, Yokuş Kalkış Desteği gibi gelişmiş 
teknolojiler (diğer birçoğu ile birlikte), her yolculuğu mümkün 
olduğunca güvenli, kolay ve stressiz hale getirmeyi amaçlıyor.

İş hayatında konfordan taviz vermeyenler için 
Transit Courier, standart ya da isteğe bağlı sunulan bir dizi 
gelişmiş teknoloji sayesinde iş yaşamını kolaylaştırmayı, daha 
üretken ve daha zahmetsiz çalışmayı hedefliyor. Akıllı, çağdaş 
tasarım ve teknolojileri bir araya getiren Transit Courier, hem 
verimli bir ticari araç, hem de mobil, pratik, konforlu bir ofis 
olma özelliği taşıyor. 
Transit Courier kullanılabilir yük alanını azamiye çıkaracak 
şekilde tasarlandı. Tercihe bağlı olarak ‘Katlanıp kapanabilen’ 
yolcu koltuğu ile katlanır bölme seçeneği 2,59 metreye kadar 
çıkabilen 1,62 metrelik sınıfında lider bir yük uzunluğu vaat 
ediyor. Bu özellik, merdiven, boru veya döşeme tahtası gibi 
uzun malzemeleri yerleştirmenizi ve içeride güvenle saklama-
nızı sağlıyor. 
Transit Courier’in, Transit Courier Van ve Kombi Van olmak 
üzere iki gövde seçeneği bulunuyor. 
Toplam uzunluğu 4157 mm olan Transit Courier Van’ın tavan 
yüksekliği 1742 mm,  yük bölmesi hacmi 2,6 m3, yük alanı 
uzunluğu ise 2,59 m ölçülerinde.
Toplam uzunluğu Courier Van ile aynı olan Transit Courier 
Kombi Van’ın tavan yüksekliği 1742 mm, yük bölmesi hacmi 

Ticaretin keyifli hali, 
Ford Transit Courier 

FORD TRANSİT TİCARİ ARAÇ AİLESİNİN HER ÜYESİ GİBİ YETENEKLİ, GÜVENİLİR VE YÜKSEK 
YAKIT VERİMLİLİĞİNE SAHİP, BİR FORD BİNEK ARAÇ GİBİ RAHAT, SÜRMESİ KEYİFLİ VE AKILLI 
TEKNOLOJİLER İLE DOLU. İŞTE FORD TRANSİT COURİER’İN RUHUNU OLUŞTURAN ÖZELLİKLER 
BUNLAR. KOMPAKT BOYUTU, FORD TRANSİT COURİER’E YÜKSEK BİR MANEVRA KABİLİYETİ 
KAZANDIRIYOR VE SINIFININ EN İYİ DÖNÜŞ ÇAPLARINDAN BİRİ SAYESİNDE KALABALIK, DAR 
SOKAKLARDAN VE SIKIŞIK PARK ALANLARINDAN KOLAYCA GEÇEBİLİYOR. 
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TRANSİT SERİSİNİN ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ 
MODELİ OLAN TRANSİT CUSTOM, OTOMATİK 

START-STOP VE AKILLI ŞARJ SİSTEMLERİ 
GİBİ YAKIT TASARRUFU SAĞLAYAN ECONETİC 

TEKNOLOJİLERİ SAYESİNDE SINIFINDAKİ EN 
İYİ YAKIT VERİMLİLİĞİNE SAHİP. ORTA TAVAN 

SEÇENEĞİ İLE SUNULAN 8.29 METREKÜPLÜK 
DEĞERLE YÜK ALANINDA SINIFININ LİDERİ OLAN 

VAN, KOMBİ YA DA KOMBİ VAN MODELLERİNDE 
PEK ÇOK GELİŞMİŞ TEKNOLOJİYİ BARINDIRIYOR. 

Atik ve verimli iş ortağı  
Ford Transit Custom 

tamamen sökülüp daha fazla yük alanı 
elde edilebiliyor. 

Ford Transit Custom, alırken de 
kullanırken de avantaj sağlıyor 
Yük uzunluğu, eni (iki tekerlek kemeri 
arası açıklık) ve kullanılabilir iç yük-
sekliğiyle sınıfında lider olan Transit 
Custom;  yük tabanı için özel olarak ge-
liştirilen koruma, daha kolay, daha gü-
venli yükleme için daha iyi aydınlatma, 
daha pratik, daha güvenli yük bağlama 
sistemi gibi özelliklere de sahip. Transit 
Custom’da sınıfının en iyi düzeydeki 
olağanüstü düşük kullanım maliyeti 
sunması hedeflendi. Bu nedenle aracın 
sınıfında lider yakıt tasarrufunun yanı 
sıra, en aza indirgenen bakım giderleri 
de önemli bir katkı oluşturuyor. 

Transit Custom’da, önden çekişli, altı ileri vitesli manuel şanzı-
manlı gelişmiş ve ekonomik 2.2 litre Duratorq TDCi dizel mo-
tor bulunuyor. Seçilen modele bağlı olarak üç güç düzeyinden 
birini tercih etmek mümkün. 100 PS/310 Nm, 125 PS/350 Nm 
ya da 155 PS/385 Nm. Tercih edeceğiniz her seçenekte daha 
gelişmiş tork ve tork gücü elde edeceğiniz için aracınız, yükle 
veya yüksüz, hatta kalkışlarda bile yüksek güç sağlıyor. 
Transit Custom, sınıfında lider yolculuk ve yol tutuş özellikle-
ri, hassas direksiyonu ile her tür yük koşulunda hâkimiyeti bir 
araya getiriyor. Bu sayede, Ford’un binek araçlarında sağladığı 
düzeylerde sürüş keyfi sunuyor. Transit Custom, sınıfındaki 
en iyi yakıt ekonomisine sahip. Örnek olarak, 310S Van mode-
li 6,6l/100 km (Şehir İçi Şehir Dışı Ortalama) ve 174gr/km ka-
dar düşük karbondioksit emisyonu üretiyor. Ekonomik motor 
kadar, bir arada kullanılan ECOnetic teknolojiler de bu lider 
değerlerin elde edilmesine yardımcı oluyor.
Transit Custom, Transit Custom Trend ve Transit Custom De-
luxe olmak üzere iki donanım seçeneğiyle sunuluyor.

Ford Transit Custom, modern çizgilere 
sahip tasarımı, kullanıcısının yüzünü 
güldüren fayda maliyet oranı ve tüm 
bunlarla birlikte sunduğu geniş yükle-
me alanıyla segmentinde sahip olduğu 
saygınlığı kesinlikle hak ediyor. 

Ford Transit Custom, 
esnek yükleme alanıyla 
ihtiyaçlara yanıt veriyor  
Ford Transit Custom; Van, Kombi ve 
Kombi Van olmak üzere üç gövde yapı-
sıyla pazara sunuluyor. Transit Custom 
Van, yük alanını yolcu kabininden ayı-
ran tam en ve boy ölçülerinde bölmesi 
ve ön bölümde üç koltuklu seçenekle-
riyle işlevsel bir yük taşıma aracı olarak 
öne çıkıyor. Tek ya da ikili kayar kapı 
tercih edilebilen araç, iki tavan yüksek-
liği seçeneği ile sunuluyor. Alçak tavan 1406 mm, orta tavan 
1754 mm iç yük yüksekliği ölçülerine sahip. 
Transit Custom Kombi Van ise yolcu alanıyla, yük alanı arasın-
daki dengeyi gereksiniminize göre değiştirmenizi mümkün kı-
lıyor. Yeni Esnek Arka Koltuk Sistemi’nde, üç koltukluk ikinci 
bir sıra bulunuyor. Yenilikçi özelliklerle geliştirilen koltuklar, 
bir tekli ve bir ikili oturma grubu olarak tasarlandı. Koltukları 
yarım koltukluk yer kaplayacak şekilde katlayıp kapatabilir ya 
da tamamen kaldırabilir, bu sayede yük alanınızı dilediğiniz 
şekilde düzenleyebilirsiniz.
Transit Custom Kombi Van’ın kısa şasisi 2,93 m (toplam uzun-
luk 4,97 m), uzun şasisi 3,3 m (toplam uzunluk 5,34 m) öl-
çülerine sahip. 
Transit Custom Kombi de çok yönlü bir araç. Kombi Van’da 
olduğu gibi, daha fazla yere ihtiyaç olduğunda koltuklar kat-
lanıp kapanabiliyor. Cömert bir yük alanının oluşturulması da 
oldukça çabuk ve kolay. Arka sıradaki koltuklardan bazıları ya 
da hepsi katlanıp kapatılabiliyor. Gerektiğinde tüm koltuklar 

FORD TRANSİT CUSTOM 
KOMBİ DE ÇOK YÖNLÜ 

BİR ARAÇ. KOMBİ VAN’DA 
OLDUĞU GİBİ, DAHA FAZLA 
YERE İHTİYAÇ OLDUĞUNDA 

KOLTUKLAR KATLANIP 
KAPANABİLİYOR. 

CÖMERT BİR 
YÜK ALANININ 

OLUŞTURULMASI DA 
OLDUKÇA ÇABUK 

VE KOLAY.
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Ford Otosan’la yollarınız nasıl kesişti? Kariyerinizin geli-
şim sürecini ve bu süreçte yaşadıklarınızı paylaşır mısınız? 
Lise yıllarından beri otomobillere oldukça meraklıyım. Sa-
nırım bu ilginin de etkisiyle üniversite tercihimi şekillendir-
dim ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldum. Hemen ardından 
bir yıl boyunca Uluslararası İşletme eğitimi aldım. 1992 yı-
lında vatani görevimi Donanma Komutanlığı’nda tamam-
ladım. Bu, Gölcük’le ilk temasımdı. Askerliğin ardından 
1993 yılında Ford Otosan Hasanpaşa tesisinde yeni proje-
ler ekibine dâhil oldum. Yani yeni projeler, meslek hayatı-
mın başlangıcından itibaren ilgili olduğum bir alandı. Çok 
keyif aldığım bir ekip ve işle yola çıktım. Zira o dönemde 
yeni fabrika projesi gündemdeydi ve bu heyecanı yaşamak 
mesleki anlamda benim adıma önemli bir artı oldu. 1994 
yılında Ürün ve Proses Geliştirme Ekip Liderliği Bölümü’ne 
kurucu üyelerden biri olarak dâhil oldum. Bölüm, ülke-
mizdeki müşteri şikâyetlerinin çözümünü sağlamak üzeri-
ne kurulmuştu. Kronik ve genel sorunlarla ilgili nedenleri 
inceliyor, kaynağını tespit edip sonuca ulaşmaya çalışıyor 
ya da gerekirse Ford Avrupa’yla ile-
tişime geçip çözüm süreçlerini geliş-
tiriyorduk.

Müşteri şikâyetleri akaryakıt 
kaçakçılığını ortaya çıkardı 
Burada çok ilginç bir hikâyemiz var. 
Şöyle ki, 1995 yılında Türkiye’de sa-
tışa sunulan enjeksiyonlu Ford Escort 
motorlarının yakıt pompalarında seri 
problemler yaşanmaya başladı. Avru-
pa pazarında böyle bir şikâyet yoktu. 
Biz de yakıt pompalarını teknik ince-
lemeye aldık ama bir netice elde ede-
medik. Nihayetinde arızalı parçaları 
tahlil için Amerika’ya gönderdik. Al-
dığımız yanıt bizi çok şaşırttı. Çünkü 
kullanılan yakıtta fazla miktarda sül-
für olduğu için parçaların arızalandığı 
ortaya çıktı. Yetkililere başvurduk ve 
sonucunda ülkeye yüksek miktarda 
kaçak yakıt sokulduğu tespit edildi. 
O dönemde konu oldukça ses getir-
mişti. 
Görevim esnasında müşteri şikâyetlerini 
yetkili servislerimiz üzerinden topla-
dığımız için özellikle Marmara Bölge-
si’ndeki yetkili servislerimizle beş yıl 
boyunca çok sıkı ilişkilerim oldu. 1998 
yılında yine Yeni Projeler Ekibi’ne bağlı 
olarak Pres Alan Müdürlüğü görevini 
üstlendim.  Dört ana üretim biriminden 
biri olan bu bölüm, teknolojiye duydu-
ğum ilgi dolayısıyla çok severek görev 
yaptığım bir süreçti benim için. Bu sü-
reçte fabrika yerleşimi, yeni ekipman 
alımı, kalıp projeleri, insan kaynağının 

organizasyonu gibi atölyenin kurulumunda hayati önem taşı-
yan birçok sorumluluğu yerine getirdim. 

Mustang’in kapıları Türkiye’den 
2008 yılında pres atölyesiyle takım kalıp birimimiz birleş-
ti. Bu yapılanmayla birlikte dünyanın farklı bölgelerindeki 
Ford üretim merkezleri için çeşitli parçaların, özellikle araç 
kapılarının kalıplarını üretmeyi hedefledik ve ilerleyen yıl-
larda söz konusu amaca ulaşmanın mutluluğunu yaşadık. 
Hatta o dönemdeki mottomuz, “Kapıcıyız” şeklindeydi. Bu-
gün Amerika ve Almanya’yla beraber Ford’un üç kalıp üre-
tim merkezinden biri haline gelmiş durumdayız. Zaten bir 
aracın güzel görünmesini sağlayan şey, boyanın altındaki 
sacın ve gövdenin kalitesidir. Ona, boyanın kalitesi de dâhil 
olduğunda ortaya etkileyici bir görünüm çıkar. Örneğin, 
son olarak bugün yollarda gördüğümüz Mustang’in kapıla-
rını biz ürettik. 2012 yılına geldiğimizde kariyerimde yine 
çok gurur duyduğum başka bir görev olan Gölcük Fabri-
ka Müdürlüğü’ne atandım. Ford Custom V362 ve V363 
projelerinin devreye alındığı oldukça yoğun bir süreçti. Bu 

paralelde kaynak atölyesinin renovas-
yonu, yeni kalıpların pres atölyesinde 
devreye alınması, boyahanenin yeni 
ürünlere göre yapılandırılması, mon-
taj hatlarının düzenlenmesi gibi kendi 
içerisinde dinamikleri olan adımları 
attık. Açıkçası bu adımları atarken eki-
bimizin deneyimi ve isteği projelerin 
gerçeğe dönüşmesinde en büyük avan-
tajımızdı. 2016 yılıyla birlikte Kocaeli 
Fabrikalar ve Yeni Projeler Genel Mü-
dür Yardımcılığı görevini üstlendim. 
Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarının 
sorumluluğuyla beraber yıllarca heye-
canla çalıştığım Yeni Projeler’in Genel 
Müdür Yardımcılığı’nı yürütmek be-
nim için gurur verici bir konum oldu. 
Tabii bu tamamıyla bir ekip işi ve biraz 
önce altını çizdiğim gibi ekibimizin de-
neyimi ve arzusu bizleri geleceğe taşı-
yan en önemli değerimizi oluşturuyor. 

KARİYERİNİN BAŞLANGICINDAN BUGÜNE BİRÇOK ÖNEMLİ GÖREVE İMZA ATAN, 2016 YILI BAŞINDA DA FORD OTOSAN 
KOCAELİ FABRİKALAR VE YENİ PROJELER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI’NA ATANAN CEM TEMEL’İ GÖLCÜK’TE 

ZİYARET ETTİK. ÇALIŞANLARIN AZMİ VE İNOVASYONA VERİLEN DEĞERLE BİRLİKTE YENİKÖY VE GÖLCÜK’Ü KAPSAYAN 
KOCAELİ FABRİKALARI’NIN KÜRESEL BİR BAŞARI HİKÂYESİ OLUŞTURDUĞUNU AKTARAN CEM TEMEL, İLETİŞİMİ 

KUVVETLİ VE ÜRETKEN BİR ÇALIŞMA ORTAMI SUNMAK İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞTIKLARINI DİLE GETİRDİ. 

Kocaeli Fabrikaları Kocaeli Fabrikaları 
insana ve üretime duyduğumuzinsana ve üretime duyduğumuz  

tutkuyla büyüyortutkuyla büyüyor

Ford Otosan Kocaeli Fabrikalar ve Yeni Projeler Genel Müdür Yardımcısı  

Cem Temel:

Keleşlerlife
Söyleşi

“FABRİKALARIMIZDA, TEKNOLOJİ 
VE İNOVASYONDAN GÜÇ 

ALARAK ODAĞINDA İNSAN 
OLAN FAALİYETLERİMİZLE 

BÜYÜYOR, YENİ UYGULAMALAR 
VE HİZMETLERLE HUZURLU, 

İLETİŞİMİ KUVVETLİ VE ÜRETKEN 
BİR ÇALIŞMA ORTAMI SUNMAK 
İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ. 
AYRICA “ENDÜSTRİ 4.0” GİBİ 

YENİ ÜRETİM YAKLAŞIMI 
SİSTEMLERİNİN ENTEGRASYONUNU 
GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN GEREKEN 
BİLGİ VE UYGULAMA SÜREÇLERİNİ 

YÖNETİYORUZ.”

Röportaj ve fotoğraf: ÖZDEN KILIÇ-ERDEM ÇAĞLAYAN 
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Söyleşi

tirmeyi hedefleyen “Kişisel Gelişim” 
programı kapsamında yaklaşık 2500 
kişiye, çalışanları bir üst seviyeye ha-
zırlayarak liderlik yetkinliklerini ge-
liştirmeyi amaçlayan “Lider Gelişim 
Programı” ile 600’ün üzerinde çalışa-
nımıza ulaştık. Teknik ve iş güvenliği 
eğitimleri zaten asla taviz vermediği-
miz, sürekli devam eden eğitim baş-
lıklarımızı oluşturuyor. Ayrıca sosyal 
tesislerimizin iyileştirilmesi ve gelişti-
rilmesi için de şu sıralar önemli adım-
larımız mevcut. Çalışanlarımızın daha 
rahat koşullarda çalışabilmesi için iş 
elbiselerine kadar geniş bir yelpazede 
yeniliklerimiz sürüyor. Bunları plan-
larken, insan kaynağımızın görüşle-
rini temel alıyor ve “memnuniyetleri 
için neler yapabiliriz” sorusunu her 
noktada kendimize soruyoruz.  

Ford Otosan’ın bayi ağıyla nasıl bir 
iletişim içerisindesiniz? Bu iletişimin 
ürün teknolojisine sağladığı katkıyı 
değerlendirir misiniz?  
Öncelikle bayilerimizle, özellikle sa-
tış sonrasıyla her daim çok sıkı bir 
iletişim halinde olduğumuzu söy-
lemek isterim. Üstlendiğimiz görev 
kapsamında, bayilerimiz kanalıyla 
gelen müşteri şikâyetlerine çok ciddi 
bir şekilde eğiliyoruz. Müşteri, her-
hangi bir şikâyetle servise gittiği za-
man, şikâyete neden olan arızalar en 
geç 48 saat içinde birimlerimizin ek-
ranına düşüyor. Elektrik, motor, kaporta gibi başlıklarda şikâyete 
neden olan parça çağırılıyor ve inceleniyor. Yapılan analizlerin 
ardından parça iyileştiriliyor ve o üründen kaynaklanan müşteri 
şikâyetleri süreç içerisinde ortadan kaldırılıyor. Dolayısıyla bayi 
ağımız, ürün teknolojisinin geliştirilmesi ve şikâyetlerin minimi-
ze edilmesi noktasında ciddi bir katkı sağlıyor; bu sayede müşteri 
memnuniyeti yaklaşımımız bayilerimiz üzerinden ilerliyor.  

Deneyimli bir yönetici olarak iş konusundaki hassasiyetlerinizi 
paylaşır mısınız? 
Hem iş hayatımda hem de özel yaşamımda en çok önem verdiğim 
konuların başında “zamanlama” geliyor. Çünkü zaman gerçekten 
son derece az ve değerli bir kavram. Küçük bir zaman kaybı, bir 
zincir halinde sonraki tüm akışa etki ediyor. Bunun gözlemlene-
bilen ve gözlemlenemeyen sonuçları mutlaka oluyor. O yüzden 
dakik olmak, zamanı iyi ve verimli kullanmak son derece titiz ol-
duğum bir nokta. 

Planlı olmaya önem veriyor ve planın takibine gayret 
gösteriyorum. Planlı ve programlı yaşamanın başarıya 
direkt olarak yansıdığını düşünüyorum. 

İş dışında zihninizi dengelemenizi sağlayan, size ke-
yif veren bir uğraşınız var mı? 
Motosiklet kullanmak hem keyif aldığım hem de yo-
ğunluğun yarattığı baskıyı dengelememi sağlayan en 
önemli aktiviteyi oluşturuyor. Hafta sonları bir araya 
geldiğim bir motosiklet ekibim var. Bunun yanında 
motosiklet üzerinde uzun yolculuklarım da oldu. 
Eşimle birlikte Avusturya’ya kadar gittik. Ayrıca spor 
hayatımın ayrılmaz bir parçası. Özellikle yüzmek, fi-
ziksel ve zihinsel anlamda iyi hissettiriyor.

Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları, ülke ve hat-
ta dünya ekonomisi için çok önemli birer üretim 
merkezi konumunda. Söz konusu yapıyı biraz 
daha detaylandırmak gerekirse ortaya nasıl bir 
tablo çıkıyor? 
Ford Otosan Kocaeli fabrikaları, Gölcük ve Yeni-
köy’deki iki ayrı üretim tesisinden oluşuyor. 2001 
yılında üretime başlayan Gölcük ve 2014 yılında 
devreye alınan Yeniköy fabrikaları; kalitenin, ve-
rimliliğin, çevre duyarlılığının şart koştuğu en son 
teknolojileri ve iş güvenliğinin olmazsa olmazlarını 
bir arada barındıran tesislerdir. Dolayısıyla fabri-
kalar yüksek bir teknoloji standardında hayata 
başladı ve Yeni Projeler Birimi’nin katkısıyla gü-
nün değişen koşulları çerçevesinde sahip oldukları 
özellikleri sürekli geliştiriliyor. Yani bu fabrikaları 
yaşayan ve gelişen bir organizma olarak da değer-
lendirebiliriz.  

“Odağımızda insan var”
Kocaeli fabrikaları, hâlihazırda Ford Avrupa’nın 
ticari araç üretim merkezi konumunda bulunuyor. 
Ford Otosan’ın Gölcük Fabrikası, Ford Transit’in 
öncü üretim merkezi ve aynı zamanda Transit 
Custom ve Tourneo Custom modellerinin dünya-
daki tek üretim merkezidir. Yeniköy Fabrikası ise 
Ford Courier modellerinin tek üretim merkezi ko-
numunda yer alıyor. 2015 yılında elde edilen ticari 
araçlar liderliği ve ihracat liderliğinde Gölcük ve 
Yeniköy fabrikalarımızda üretilen ürünlerin katkı-
sı en üst düzeyde oldu. Fabrikalarımızda, teknoloji 
ve inovasyondan güç alarak odağında insan olan 
faaliyetlerimizle büyüyor, yeni uygulamalar ve hiz-
metlerle huzurlu, iletişimi kuvvetli ve üretken bir 
çalışma ortamı sunmak için aralıksız çalışıyoruz. 
Ayrıca “Endüstri 4.0” gibi yeni üretim yaklaşımı 
sistemlerinin entegrasyonunu gerçekleştirmek için 
gereken bilgi ve uygulama süreçlerini yönetiyoruz. 
Rakamlara bakacak olursak; iki fabrikamızda top-
lam 6 bin üretim çalışanımız ve 270 idari çalışanı-
mız görev yapıyor. Güncel verilere göre 290 bini 
Gölcük, 110 bini de Yeniköy Fabrikası olmak üze-
re toplam üretim kapasitemiz yıllık 400 bin araç 
seviyesinde. Şu an iki fabrikamızın toplam doluluk 
oranıysa yaklaşık yüzde 90 mertebesinde bulunu-
yor. Geçtiğimiz yıl her iki fabrikada üretilen araç-
ların 189 bini, 82 farklı ülkeye ihraç edildi. 

İnsan kaynağının ürün ve üretim teknolojisindeki 
dinamizme entegrasyonunda eğitim temel rol oy-
nuyor. Dolayısıyla bu başlıkta yürüttüğünüz çalış-
maları aktarır mısınız? 
Ford Otosan, çalışanlara verdiği değer ve kişisel 
gelişime verdiği önem çerçevesinde, eğitim ve 
gelişim programlarını sürekli hale getirdi.  Bu yıl 
üretim çalışanlarımıza ilk defa “Yönetici Eğitimi” 
vermeye başladık. Davranışsal yetkinlikleri geliş-

“Keleşlerlife, 
geleceğe olan 
inancı temsil 
ediyor”
Keleşler Otomotiv;  gerek 
kurumsal yapısı gerekse 
bir bayi olarak sergilediği 
başarısıyla tüm meslek 
hayatım boyunca adını sıkça 
duyduğum bir bayimiz. 
Müşteri memnuniyetinde 
ulaştıkları seviye takdir 
edilecek düzeyde. Keza 
satış ve satış sonrası 
hizmetlerde son derece 
hassas bir yaklaşımları 
olduğunu gözlemliyorum. 
Yine bunun bir parçası olarak 
imza attıkları Keleşlerlife 
Dergisi’nin verdiği mesajı 
çok önemsiyorum. Çünkü 
bir bayi olarak böyle bir işe 
imza atıyorsanız; “Bilgimizi, 
birikimimizi, deneyimlerimizi 
herkesle paylaşmak istiyoruz” 
mesajını veriyorsunuz. Üstelik 
bu, vizyon sahibi olmanın 
ve geleceğe inancın da bir 
göstergesidir aynı zamanda. 

Lise yıllarında Almanya’daki otomobil firmalarından broşür isteyip yeni teknolojileri yakından izleyen 
Cem Temel, bir yandan da ralli organizasyonlarının sıkı takipçisiymiş. Otomobil tutkusu hiç azalmayan Temel, 

şimdilerde iş temposunun stresini motosikletiyle çıktığı keyifli yolculuklarla atıyor.

HEM İŞ HAYATIMDA HEM DE ÖZEL YAŞAMIMDA EN ÇOK ÖNEM 
VERDİĞİM KONULARIN BAŞINDA “ZAMANLAMA” GELİYOR. 

ÇÜNKÜ ZAMAN GERÇEKTEN SON DERECE AZ VE DEĞERLİ 
BİR KAVRAM. KÜÇÜK BİR ZAMAN KAYBI, BİR ZİNCİR HALİNDE 

SONRAKİ TÜM AKIŞA ETKİ EDİYOR. BUNUN GÖZLEMLENEBİLEN 
VE GÖZLEMLENEMEYEN SONUÇLARI MUTLAKA OLUR. O YÜZDEN 
DAKİK OLMAK, ZAMANI İYİ VE VERİMLİ KULLANMAK SON DERECE 

TİTİZ OLDUĞUM BİR NOKTA.
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ARACINIZDA AKILLI 
TELEFONUNUZU, 

MÜZİKLERİNİZİ, NAVİGASYON 
VE KLİMAYI SESLE KONTROL 

EDEBİLMENİZE OLANAK 
SAĞLAYAN FORD’UN SYNC 3 
TEKNOLOJİSİ, DAHA KOLAY 
KULLANIMIYLA ARACINIZLA 

ARANIZDA KEYİFLİ BİR 
BAĞ KURUYOR.  

SYNC 3; DAHA HIZLI PERFORMANS, DAHA FAZLA SESLİ 
TANIMA İMKANI SAĞLIYOR. EKRANI DAHA İÇGÜDÜSEL VE 
BİR AKILLI TELEFON GİBİ KOLAY ANLAŞILABİLİR. SADECE 
EKRANA DOKUNARAK VE “BENZİN LAZIM”, “KAHVEYE 
İHTİYACIM VAR” ŞEKLİNDE KOMUTLAR VEREREK, 
SİSTEMİN SİZE EN YAKIN BENZİNCİYİ VEYA KAHVE 
SATILAN YERİ BULMASINI SAĞLAYABİLİRSİNİZ. 

aracınızla arkadaş olun, sözünüzü dinletin 
Yeni SYNC 3 ile 

Ford SYNC teknolojisi, aracınızın sürüş keyfini çok daha güvenli bir şekilde yaşa-
manıza yardımcı olan gelişmiş araç içi multimedya sistemidir. Birçok fonksiyonu 
bünyesinde barındıran SYNC teknolojisi ile araç içerisinde ellerinizi direksiyondan 
kaldırmadan son derece basit Türkçe sesli komutlarla telefon görüşmelerinizi yapa-
bileceğiniz gibi müzik listenizi de dinleyebilirsiniz. Yeni SYNC 3 sistemi akıllı tele-
fonlardan aşina olduğunuz tıklama ve kaydırma fonksiyonları, daha da geliştirilmiş 
Türkçe sesli komutlar ve artırılmış fonksiyonellik üzerine kuruldu. Bu özelliklerin 
tümü sürüş esnasında aracınızın multimedya özelliklerini kumanda ederken ellerini-
zin direksiyonda ve gözlerinizin yolda olmasını sağlamak için tasarlandı. 

SYNC 3 ile fonksiyonellik 
üst seviyede
SYNC sisteminin en gelişmiş 
versiyonu olan SYNC 3, SYNC 
ve SYNC 2 sistemlerinin fonk-
siyonelliğini bir üst seviyeye 
taşıyor. Daha kolay arayüzüyle 
istediğiniz bilgiye daha kolay 

ulaşmanızı sağlıyor. 8” dokunmatik ekran, SYNC 3 ile akıl-
lı telefonlarınız veya tabletlerinizde bulunan sürükle bırak 
fonksiyonunu navigasyon alanında dahi kullanmanıza olanak 
sağlıyor. Ford SYNC 3 AppLink ile birlikte Apple CarPlay ve 
Android Auto sistemleriyle de bağlanıyor.

Bilgiye ulaşmak daha hızlı ve daha kolay
Yenilenen arayüzüyle SYNC 3 menüler arasında geçişi daha da 
kolay hale getiriyor. Yeni ve daha büyük olarak geliştirilen do-
kunmatik ekrandaki butonlarla bilgiye ulaşmak daha hızlı ve 
daha kolay. Akıllı telefon ikonlarıyla geliştirilen arayüzle daha 
hızlı ve anlaşılır bir şekilde aracınızın multi-medya özellikle-
rini yönetebilirsiniz. SYNC 3, SYNC 2’ye oranla 10 kat daha 
hızlıdır. Böylece bir menüye tıkladığınızda, ikonu kaydırdığı-
nızda veya sesle kontrol ettiğinizde, daha hızlı performansın 
tadını çıkaracaksınız.

Telefonunuzu aracınıza bağlayabilirsiniz
SYNC 3 Apple iOS veya Android işletim sistemine sahip akıllı 
telefonunuzu aracınıza bağlamanıza imkân tanır. Bağlantıyla 
aracınızın 8” dokunmatik ekranında SYNC 3 arayüzü yerine 
akıllı telefonunuzdan aşina olduğunuz ekran görüntülenir. 
Arayüz sayesinde uygulamalarınızı Ford’unuzda yer alan do-
kunmatik ekrandan veya araç içi butonlardan yönetebilir veya 
basit sesli komutları kullanabilirsiniz. Haritalara, müziğe ve 
daha fazlasına en konforlu yöntemi kullanarak ulaşabilirsiniz. 

Akıllı telefonunuza iletilen mesajlarınızın okunmasını sağlaya-
bileceğiniz gibi, ses kontrolüyle mesaj yazabilir ve bu mesajları 
sevdiklerinize iletebilirsiniz.
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Keleşlerlife
Sahibinin Sesi

Otomobillere meraklı bir insanım. Hatta kullandığım otomobille 
aramda bir bağ kurmaya çalışırım. Dolayısıyla yeni bir 
otomobil alırken oldukça seçici olduğumu söylemeliyim. Şu 
an kullandığım Ford Fiesta’yı da benzer bir araştırma sürecinin 
sonunda, severek aldım. Yaklaşık altı aydır otomobilimi 
büyük bir keyifle kullanıyorum. Ford Fiesta her şeyden önce 
dış görünümüyle sizi kendine çeken bir otomobil. Özellikle 
ön tasarımını çok başarılı buluyorum. Otomobilin içerisine 
girdiğinizde aynı çizgi devam ediyor. Teknolojik donanımı, 
multimedya sistemi ve bunun kullanım kolaylığı ilk başta 
sayabileceğim artılar. Otomobili sürmeye başladığım andan 
itibaren görünümündeki titizliğin, motorda da uygulandığını 
hemen hissettim. Aracımı aldığımdan bu yana oldukça uzun 
yol yaptım. Kişisel değerlendirmeme göre; verdiği güven hissi, 
direksiyon tepkileri, performansı, yol tutuşu, şehir dışında dahi 
sunduğu konfor Ford Fiesta’yı son derece başarılı bir otomobil 
haline getiriyor. Dolayısıyla yaptığım tercihten hem memnun 
kaldım hem de aynı segmentte otomobil almayı planlayan 
herkese gönül rahatlığıyla öneriyorum. Elbette aracımı satın 
aldığım Keleşler Otomotiv’in gösterdiği ilgi de memnuniyetimin 
artmasını sağladı. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ederim.  

Ford Fiesta’yla otomobil 
tutkum daha da arttı   

İşimiz gereği sahip olduğumuz ticari araçların 
verimliliğine, taşıma kapasitesine ve kullanım 

kolaylıklarına büyük önem veriyoruz. Tüm bu özellikleri 
bir arada sundukları için Ford Transit Custom ve 

Ford Transit Van kullanıyoruz. Zaten daha önce de bu 
araçlara sahiptik. İhtiyaç doğduğunda yine araçlarımızı 

Keleşler’den satın aldık. Bahsettiğim üzere Transit 
eskiden beri ticaretle uğraşanların ilk tercihi oluyor. 

Bunda aracın uzun ömürlü olması, alırken de satarken 
de avantaj sağlaması önemli nedenlerden biri. Ayrıca 

artık ticari araçlarda da otomobillerde sunulan birçok 
konfor özelliklerini görebiliyoruz. Diğer taraftan eklemek 
isterim ki, Ford markasına olan güvenimizde araçlarının 

özellikleri kadar Keleşler Otomotiv’in yıllardır aynı 
çizgide sunduğu müşteri yaklaşımı da etkili oldu. Her 
daim kendileriyle kurduğumuz iletişimden memnun 

olduk. Yeni aracımızı alırken aynı memnuniyeti tekrar 
yaşadık. Satışta ya da satış sonrasında gösterdikleri ilgi 

muazzam. Dolayısıyla bundan sonra da yine kendilerini 
tercih etmeyi sürdüreceğiz. 

Ford Transit 
alırken de satarken de 

kazandırıyor 

Otomobil alırken Keleşler’i tercih etmemin nedeni 
önceki aracımı da kendilerinden almam ve gayet 
memnun kalmamdı. Daha önce Ford Transit 
Connect satın almıştım. Bu defa binek otomobil 
ihtiyacı doğunca yine kendilerini ziyaret ettim. Bir 
müşteri olarak özellikle otomobil alırken kendinizi 
güvende hissetmek istiyorsunuz. Burada Keleşler 
faktörü benim için ön plandaydı. Gösterdikleri iyi 
niyet için teşekkür ediyorum. Niçin Ford Focus’u 
tercih ettiğime gelince; ilk nedeni kendini yıllar 
boyunca kanıtlamış bir otomobil olması. Yeni 
kasasıyla birlikte çok daha modern bir görünüme 
sahip olmuş. Diğer taraftan güvenlik özellikleri, 
yol tutuşu, yakıt verimliliği ve performansı karar 
vermemi kolaylaştıran etkenler oldu. Tasarım 
özellikleri bakımından hem dış görünümünde hem 
de iç mekânda son derece keyifli detaylar mevcut. İç 
mekânında yeterli boş göz ve alan var. Ön bölümde 
ve arkada yolcular için sunulan diz mesafesi yeterli. 
Ayrıca tavanın düz yapısı ve geniş camlar iç mekânın 
aydınlık olmasını sağlıyor. Uzun yolculuklarda 
sürücüyü ve yolcuyu yormuyor, gayet keyifli bir 
şekilde seyahatinize devam edebiliyorsunuz.
Titanium seviyesindeki donanımı, sürüş konforunu 
gerçekten en üst seviyeye taşıyor. Günlük ihtiyaçların 
dışında otomobil kullanmayı aynı zamanda bir hobi 
olarak gördüğüm için Ford Focus’un son derece 
isabetli bir tercih olduğunu geçtiğimiz bir aylık 
süreçte deneyimledim.

Yeni araç alırken hem çevremdeki insanların 
deneyimleri hem de elbette kendi deneyimlerim 
etkili oluyor. Bu nedenle yeni aracımı satın alırken 
yine daha önce kullandığım Ford Transit Connect’te 
karar kıldım. Ferah iç hacmi, sağlam bir araç 
olması, yükleme alanının esnekliği, yakıt tüketimi 
gibi özelliklerinden son derece memnunum. Bunun 
üstüne daha modern hale getirilen görüntüsü ve 
sağladığı teknolojiyle bu segmentte en iyi seçeneğin 
Ford Transit Connect olduğunu düşünüyorum. 
Transit Connect, segmentinin yollarda en sık 
görülen temsilcilerinden biri. Elbette bunun 
tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Günümüzde 
yakıt ve kullanım maliyetleri çok daha büyük 
önem taşıyor. Uzun süreli bir Transit Connect 
kullanıcısı olarak, aracın sunduğu verilerin gayet iyi 
olduğunu düşünüyorum. Tüm bu nedenlerle sadece 
ticaretle uğraşanların değil aynı zamanda ticari 
araçların avantajlarından faydalanmak isteyenlerin 
de ilk tercihinin Ford Connect olacağını tahmin 
ediyorum. Keleşler Otomotiv’den ilk kez araç satın 
aldım. Açıkçası satış sürecinde gayet başarılı bir 
deneyim yaşadığımı söyleyebilirim. Sorularıma net 
ve tatminkâr yanıtlar aldım. Ayrıca ihtiyaçlarınızı 
dinlemeleri ve bu doğrultuda yönlendirme 
gayretleri kesinlikle güven veriyor. 

Hem Keleşler’de 
hem de Focus’ta 
kendimi güvende 
hissediyorum

Araç alırken 
deneyime önem 
veriyorum 

ÖMER AYBAK ALİ BURAK EVİN TAYYAR YİĞİT

Güven veren otomobiller için 

güvenilir adres
OTOMOBİL VEYA TİCARİ ARAÇ ALIRKEN EN DOĞRU KARARI VERMEK İÇİN DETAYLI BİR ARAŞTIRMA YAPMAK 

ŞART. YAKIT VERİMLİLİĞİNDEN PERFORMANSA KADAR HER NOKTADA BEKLENTİLERİNİZİN KARŞILIĞINI 
BULMALISINIZ. BU NEDENLE KELEŞLER OTOMOTİV MÜŞTERİLERİ TERCİHİNİ SON DERECE KOLAY YAPIYOR. 

ÇÜNKÜ BU ÇATI ALTINDA DOĞRU BİLGİLERLE KENDİLERİ İÇİN EN DOĞRU ALTERNATİFLERİN SUNULACAĞINDAN 
EMİN OLUYOR. BİZE DE YAŞADIKLARI DENEYİMİ PAYLAŞMAK KALIYOR. 

AYDIN DEMİREZEN
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Türkiye’nin en modern, en sosyal şehirlerinden biri olan Eskişe-
hir, gün geçtikçe güzelleşiyor. Bu değişimde şehrin uzun süre-
dir Belediye Başkanı olarak görev yapan Yılmaz Büyükerşen’in 
önemli payı var. Siyasi ve akademik yaşamının yanında sanata 
olan ilgisiyle de tanınan Yılmaz Büyükerşen, yaptığı balmu-
mu heykellerle şehre çok önemli bir müzenin kazandırılma-
sını sağladı. 2013 yılında açılan Yılmaz Büyükerşen Balmumu 
Heykeller Müzesi, şehrin bir çekim merkezi olma özelliğini 
pekiştirirken, aynı zamanda sosyal ve kültürel zenginliğine de 
büyük katkı yaptı. Kendi adıyla kurulan Balmumu Heykeller 
Müzesi’nde Büyükerşen’in bizzat yarattığı çok sayıda heykel 
sergileniyor. Müzede, Atatürk’ün çeşitli dönemlerini yansıtan 
heykelleri, Atatürk’ün ailesinin yanı sıra yerli ve yabancı devlet 
adamlarının, sanatçıların, medya mensuplarının ve sporcuların 
canlı hissi veren heykelleri, değişik dekorlar önünde sergileni-
yor. Müzede aynı zamanda Eskişehir’in ve Türkiye’nin tarihin-
den kesitlere de yer verilmiş.
 
Müzenin geliri çocukların eğitimi için 
değerlendiriliyor  
Geliri kız çocukları ve engelli çocukların eğitimi için kullanı-
lan Balmumu Heykeller Müzesi, farklı temalara sahip Salon A, 
Salon B, Salon C, Salon D ve Salon E bölümlerinden oluşuyor. 
Salon A’da, Atatürk ve Osmanlı padişahlarının yanı sıra Kurtu-
luş savaşı liderleri ve kahramanlarının heykelleri bulunurken, 
Salon B’de önemli sanatçılardan Kemal Sunal, İbrahim Tatlı-
ses, Orhan Gencebay, Barış Manço ve birçok tiyatro, sinema ve 
müzisyenin heykeline ev sahipliği yapıyor. Tarihimizin önemli 
isimlerinin heykelinin yer aldığı Salon C’de; Nasreddin Hoca, 
Battal Gazi, Yunus Emre, Mevlana heykelleri ziyaretçiler tara-
fından görülebiliyor. Salon D’de önemli siyasetçiler ve Salon 
E’de de birçok ödüle sahip olan eğitimciler ve ödülleri sergileni-
yor.  Pazartesi günleri dışında her gün ziyarete açık olan Yılmaz 
Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, dünyanın pek çok 
ülkesinde bulunan “Madam Tussaud” Müzesi’nin Türkiye’deki 
ilk örneği olma özelliğine sahip. 

Büyükerşen, balmumunun gizemini 
Londra’da çözmüş 
Balmumu heykel yapımının geçmişi Romalılara kadar uzanıyor. 
Romalılar ölen kişilerin yüz şeklini alarak bunu kalıp haline ge-
tirirlermiş. Balmumu bu kalıplara dökülür ve ölen kişinin yüz 
kalıbı odanın bir köşesinde sergilenirmiş. Bu teknik zamanla 

gelişerek günümüzdeki formunu almış. 
Bu heykel tekniğinde balmumunun kullanılması, malzeme-
nin yumuşak ve kolay şekil almasına dayanıyor. Günümüzde 
dünyanın birçok yerinde balmumundan yapılmış heykellerin 
sergilendiği müze bulunuyor. Söz konusu müzeler içerisinde 
en tanınanı ise Londra’da bulunan “Madam Tussaud” Müze-
si. Balmumu heykelciliğin Türkiye’de tanınmasında Yılmaz 
Büyükerşen’in payı çok büyük.  Büyükerşen, bu alana ilk merak 
saldığında balmumu kıvamını tutturmada pek başarılı olama-
mış. Ancak Londra’nın ünlü müzesi Madame Tussauds’ı ziyare-
ti sırasında bulduğu bir heykel parçasını Anadolu Üniversitesi 
Kimya Bölümü’nde analiz ettirerek tam kıvamı yakalayabilmiş. 
Kendi anlatımına göre Yılmaz Büyükerşen’in heykel yapımı-
na merakı, Londra’daki müzede gerçeğiyle pek ilgisi olmayan 
Atatürk heykelini görmesiyle başlamış. Uzun süren çalışmalar-
dan sonra geliştirdiği heykelcilik sanatının ürünü heykelleri, 
Balmumu Heykel Müzesi dışında Türkiye’nin birçok yerinde 
de  sergileniyor. Madame Tussauds Müzesi’nde sergilenen ve 
Atatürk’e benzemeyen balmumu heykel ise Koç Holding’in gi-
rişimi ve finansmanıyla gerçeğine birebir uygun olarak yeniden 
yapıldı; 10 Kasım 2005 günü düzenlenen özel bir resepsiyonla 
müzedeki yerine konuldu. Yeni heykelin yapımında Yılmaz Bü-
yükerşen de çalışmalara katıldı.
 

Eskişehir’de ünlü geçidi; 
Balmumu Heykeller Müzesi 
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ESKİŞEHİR, BİRÇOK İLKİ BİR ARADA BARINDIRAN ÇOK ÖZEL BİR ŞEHİR. CANLI SOSYAL YAŞAMI, 
ÜNİVERSİTESİ, TARİHİ VE HER GEÇEN GÜN SAYISI ARTAN GÖRSEL MEKÂNLARIYLA HEM 
SAKİNLERİNİ HEM DE ZİYARETÇİLERİNİ MUTLU ETMEYİ BAŞARIYOR. BİRKAÇ YIL ÖNCE AÇILAN 
YILMAZ BÜYÜKERŞEN BALMUMU HEYKELLER MÜZESİ, ŞEHRE RENK KATAN BU GÖRSEL 
MEKÂNLARDAN BİRİ. BİZ DE HEM BU GÜZEL MÜZEYİ HEM ESKİŞEHİR’İ DAHA YAKINDAN 
TANIMAK, VADETTİKLERİNİ SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTEDİK. 

Keleşlerlife
Gezi
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şim biçimleri gözlemlenebiliyor. Şehrin en eski yerleşim alanı 
olan bu bölgede, günümüzde birçok önemli tarihi ve turistik 
yapı bulunuyor. Balmumu Heykeller Müzesi’nin de bulundu-
ğu bölgede; Kurşunlu Camii ve Külliyesi, Lületaşı Müzesi, At-
lıhan El Sanatları Çarşısı, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Şelale 
Park, Osmanlı Evi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Alaaddin Cami 
ve Anadolu Üniversitesi Karikatür Müzesi, Eskişehir’in gezile-
cek yerler listesinin başında yer alıyor. 

Evreni Eskişehir’de keşfedebilirsiniz  
Eskişehir, ilklerin ve yeniliklerin kenti. Bunu gözlemleyebile-
ceğiniz bir diğer adres de Sazova Bilim Kültür ve Sanat Par-
kı. İçerisinde birbirinden farklı birçok yapı bulunduran park-
ta, Masal Şatosu, Uzay Evi, Eti Sualtı Dünyası, Amfi Tiyatro, 
Korsan Gemisi ve farklı birçok oyun alanı yer alıyor. Bu çekim 
merkezleriyle Sazova Parkı, hem küçükleri hem de büyükleri 
heyecanlandıran keyifli sürprizlere ev sahipliği yapıyor. 
En ilgi çeken bölümü olan Masal Şatosu’nun koridorlarını, 
merdivenlerini ve üst kattaki teraslarını ücretsiz gezebiliyor-
sunuz. Çocuklar için eğlenceli bir yer olsa da yetişkinlerin de 
ilgisini çekmiyor değil. Ayrıca şatonun içerisinde belirli saat-
lerde yapılan turlarda daha verimli bir gezi ortamı oluşturuyor. 

Keleşlerlife
Gezi

Uzay Evi’nin 360 derecelik kubbesi, ziyaretçilerine evrene, 
galaksilere, uzaya ve yıldızlara canlı bir seyahat deneyimi ya-
şatıyor, ayrıca aynı anda 96 kişiye evrenin gizemli dünyasını 
izletebiliyor. Yazımıza, asıl konumuz olan Yılmaz Büyükerşen 
Balmumu Heykeller Müzesi’yle başlasak da bu el emeği, sanat 
üretimi müzenin bulunduğu şehri es geçmek mümkün değildi. 
Halen gidip görmediyseniz ilk fırsatta Eskişehir’i ziyaret etmeli, 
payınıza düşen güzelliklerin keyfini mutlaka çıkarmalısınız.

Türkiye’nin modern yüzü
Yıllardır Anadolu Üniversitesi’nin genç nüfusuyla aydınlanan 
ancak bu özelliğinin yanında hem tarihi değerleri, hem de ül-
kemize kazandırmış olduğu kültürel ve ekonomik değerleri ile 
kesinlikle gidip görülmesi gereken yerlerden birisi Eskişehir. 
Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ekonomik an-
lamda stratejik bir misyon üstlenen bölge; ağır sanayinin ve 
havacılığın gelişiminde önemli rol oynadı. İlk yerli otomobi-
limiz olan Devrim, adı gibi bir değişim getirdi ve bunun tüm 
ülke sathına yayılmasını sağladı. Bugün gerçekten de şehircilik 
ve sosyal yaşam bakımından ülkemizin en gözde şehirlerinden 
biri olan Eskişehir, müzeleriyle, parklarıyla, tarihi bölgeleriyle 
gezginler için de zengin bir hazine barındırıyor. Bu hazineye 
sahip olmak için iki günlük bir program tadımlık keşiflerin 
peşinde olanlar için yeterli olacaktır. Türkiye’nin her yerinden 
otobüs aracılığıyla şehre kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Bunun 
yanında hızlı tren sayesinde birçok şehirle kısa sürede rahat 
bir ulaşım sağlamak mümkün. Şehre otomobiliyle ulaşmak 
isteyen İstanbulluları yaklaşık 2,5 saatlik keyifli bir yolculuk 
bekliyor. 
Eskişehir’e hayat veren, güzelliğine güzellik katan Porsuk 
Çayı, ilk görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Zaten 
şehrin canlı yüzü, bu çayın merkezden geçen kısmı etrafında 
konumlanmış durumda. Venedik’teymiş izlenimi veren gon-

dollarla Porsuk Çayı’nda gezintiye çıkmak mümkün. Zaten 
yerli ve yabancı turistlerin ilk aktivitesi bu oluyor. 

İç Anadolu’da bir iç deniz 
Ankara’nın hâlâ bir denizi yok ama Eskişehir’in var. Eskişe-
hir’deki bir diğer gezi noktası olan Kent Park, Türkiye’nin ilk 
yapay plajına sahip olmasıyla ünlü. Parklar bakımından zen-
gin olan Eskişehir’in  en güzel parkı kesinlikle burası. Kent 
Park ile yaşanası bir şehir olan Eskişehir’in deniz eksikliği 
giderilmeye çalışılmış. Doğal bir deniz havasından uzak olsa 
da yazın insanların serinlemesi için kullanışlı bir plaj oluştu-
rulmuş. Ayrıca plaj, biri çocuklar için olmak üzere iki havuza 
sahip. Kent Park sadece plaj ve havuzla kalmayıp içerisinde 
gölet, at binme alanı, büfeler ve kapalı havuz da barındırıyor. 

Yüzyıllar öncesine yolculuk; Odunpazarı Evleri 
Eskişehir, Osmanlı dönemini canlı canlı yaşayabileceğiniz özel 
bir bölgeye de sahip; Odunpazarı. Aslında şehrin ilk yerleşim 
bölgesi olan Odunpazarı’nın ilginç bir hikâyesi var. Rivayete 
göre Eskişehir’e yerleşmeyi düşünen ilk halk Odunpazarı ve 
şimdiki Porsuk Çayı’nın olduğu bölgeye birer koyun ciğeri 
asar. Hangisi çok dayanırsa orayı yerleşim bölgesi seçecekler-
dir. Odunpazarı’na asılan ciğer daha geç bozulur ve ilk yerle-
şim burada oluşur. Osmanlı döneminin de en önemli merkez-
lerinden biri olan Eskişehir’de bunun en nadide örneklerini 
Odunpazarı’nda görmek mümkün. Odunpazarı’nda yer alan 
Odunpazarı Evleri, şehrin dünya kültür mirasına eklediği en 
önemli eserler arasında yer alıyor. Tarihten bu yana Evliya 
Çelebi’nin de içinde bulunduğu pek çok gezgin tarafından öv-
güyle bahsedilen evler, günümüzde şehrin turizminde büyük 
öneme sahip. Odunpazarı Evleri’nin bir kısmı halen konut 
olarak kullanılsa da büyük bir kısmı ufak dükkânlar, müze, 
kafe, restoran ve butik oteller olarak hizmet veriyor. Daha çok 
Türkmen izleri taşıyan bu evlerde Osmanlı ve Türkmen yerle-
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Müzedeki heykel sayısı artırılacak 
Türkiye’de türünün ilk örneği olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu 

Heykeller Müzesi’nde tarihi kişilerle yerli ve yabancı ünlü 160 kişiye 
ait heykel yer alıyor. Heykeller, bizzat Yılmaz Büyükerşen’in yıllar 
boyunca yaptığı çalışmaların sonucunda ortaya çıkmış. Müzedeki 

heykel sayısının zaman içinde Eskişehir’e gelecek olan ünlü kişilerin 
ölçüleri alınıp, özel fotoğrafları çekilerek yapılacak yeni balmumu 

heykellerle artırılması planlanıyor. 
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HORLAMA VE UYKU APNESİ GÜNÜMÜZDE OLDUKÇA 
FAZLA GÖZLENEN, İNSANLARIN HEM SOSYAL ÇEVREYLE 

İLİŞKİLERİNİ HEM DE KENDİ FİZİKSEL SAĞLIKLARINI 
OLUMSUZ ETKİLEYEN UYKU RAHATSIZLIKLARIDIR. 

KONUYLA İLGİLİ SORULARIMIZI YANITLAYAN DENTGROUP 
ÇENE VE YÜZ PROTEZİ UZMANI DR. TUĞRUL SAYGI, 

“HORLAMA GÜNDELİK HAYATTA ESPRİ KONUSU OLUP, 
GÜRÜLTÜ İLE İFADE EDİLEN BİR HASTALIK OLMASINA 
RAĞMEN, BU HASTALIĞIN TEMELİNDE OKSİJENSİZLİK 

VARDIR. BU NEDENLE EN KISA ZAMANDA TEDAVİ 
EDİLMELİDİR; AKSİ HALDE HORLAMA DAHA TEHLİKELİ 

OLAN UYKU APNESİNE SEBEP OLUYOR” DİYOR.

Uyku apnesi uykuda nefes alamamaktır;

Uyku apnesi nedir? Nasıl oluşur?
Uyku apnesi, yutak bölgesinde gerginliklerini kaybeden ve 
gevşeyen dokuların (dil, küçük dil, yumuşak damak) tama-
men yığılarak nefes yolunu tıkaması ve nefes alımını durdur-
masıdır. Uyku apnesi, horlamanın daha ilerlemiş bir evresidir 
ve tedavi edilmeyen horlamalar uyku apnesine dönüşebilir. 
Uyku apnesi horlamaya göre daha tehlikeli bir hastalıktır. 

Sorunun uyku apnesi olduğunu nasıl anlarız? 
Uyku apnesi olan bir kişide ortalama 20-60 saniye süreyle 
gecede 200 ile 600 arasında apneleme, yani nefes durmaları 
gözlenir. Buna bağlı olarak da oksijensizlik meydana gelir. 
Genellikle kişilerin horladığını ilk önce eşleri fark eder. Yük-
sek sesle horlarken birden ses kesilir. Nefes alımı durur ve 
daha sonra ani sıçramayla tekrar gürültülü horlama devam 
eder. Genel olarak uyku apnesinin doğası budur.

Uyku apnesi daha çok kimlerde görülür? 
Ülkemizde popülasyonun yüzde 25’inde horlama, yüzde 
10’unda ise horlama ile beraber uyku apnesinin olduğu tah-
min ediliyor. Kadınlar erkeklere göre horlama konusunda 
daha şanslılar. Erkeklerin yağlanma bölgeleri boyun ve karın 
bölgeleri, kadınlarda ise basen ve bacak bölgeleri olduğu için 
erkeklerde horlama, kadınlara göre 3 kat daha fazla görülü-
yor. Horlamada yaş da önemli bir faktördür. Horlama, er-
keklerde 30 yaş ve üstünde gözlenmekle birlikte, kadınlarda 
menopoz döneminden sonra horlama ve uyku apnesi şika-
yeti dramatik olarak artıyor. Kadınların yaşamında pek çok 
bedensel ve ruhsal değişimin gözlemlendiği bir dönem olan 
menopoz dönemi, daha sıkça bilinen sıkıntılar dışında hor-
lamanın da habercisidir. Kasların rahatlamasını önleyen öst-
rojen hormonunun azalmasıyla birlikte, menopoz öncesi 
kadınların horlama oranı yüzde 10’larda iken menopoz 
sonrasında bu oran yüzde 40’lara kadar çıkıyor. Me-
nopoz sonrası hormonal dengenin değişmesiyle 
beraber boyun kaslarındaki gevşemeler erkekle-
rinkine benziyor ve horlamaya neden oluyor.

Uyku apnesi başka hastalıkların tetikleyicisi 
olabilir mi?  
Uyku apnesinin temelinde oksijensizlik vardır. 
Vücudun temel elementlerinden birisi olan oksijendeki bu 
düşüş çok sayıda ciddi hasta-
lığa neden olabilir. Amerikan 
Kardiyoloji Derneği’nin veri-
lerine göre horlama ve uyku 
apnesi gözlenenlerin yüzde 
33’ünde hipertansiyon ve 
aritmi gibi ciddi kalp rahatsız-
lıkları görülüyor. Uyku apne-
sine bağlı olan oksijensizlik, 
kalp üzerindeki baskıyı ve 
dolayısıyla, kalp krizi riskini 
4 kat daha fazla artırıyor. Yine 
Amerika’da yapılan araştırma-
lara göre orta şiddetli uyku 
apnesi olanlarda oksijensizli-
ğe bağlı olarak kanser riskinin 
2 kat arttığı, ağır şiddetli uyku 
apnesinde ise bunun 4,8 ka-
tına çıktığı belirtiliyor. Bunun 
dışında, beyinde tahribata yol 
açabilen oksijensizlik, kısmi 
felce de sebep olabiliyor. Ay-
rıca, farklı uluslardan birçok 
bilimsel çalışma uyku hasta-
lıklarının obezite, şeker ve tiroid hastalığı 
risklerini belirgin şekilde artırdığına işaret 
ediyor.

Tedavi seçenekleri nelerdir? 
Günümüzde uyku apnesinin tedavisinde 
çoğunlukla iki yöntem kullanılıyor. 

İlki, cpap maskesi. 
Bu maske hastalar tara-
fından daha zor kullanı-
lıyor ve buna bağlı olarak 
da tedavi yarım kalıyor. 
İkinci yöntem ise horla-
ma protezidir. Gerek hor-
lama gerek oksijensizlik 
gerekse uyku apnesinde 

cpap maskesine göre oldukça etkili-
dir. Horlama protezinin kullanımı 
çok daha kolay ve rahattır. Küçük 
bir protez kabına sığar ve her yere 

kolaylıkla taşınabilir. Diğer tedavi yön-
temlerine göre daha ucuzdur. Hiçbir 

cerrahi müdahale gerektirmez.
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gecikmeden 
tedavi edilmelidir
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“ARAŞTIRMALARA GÖRE HORLAMA VE 
UYKU APNESİ GÖZLENENLERİN YÜZDE 
33’ÜNDE HİPERTANSİYON VE ARİTMİ 
GİBİ CİDDİ KALP RAHATSIZLIKLARI 
GÖRÜLÜYOR. UYKU APNESİNE BAĞLI 
OLAN OKSİJENSİZLİK, KALP ÜZERİNDEKİ 
BASKIYI VE DOLAYISIYLA, KALP KRİZİ 
RİSKİNİ 4 KAT DAHA FAZLA ARTIRIYOR.”

Keleşlerlife
Sağlıklı Yaşam

Uyku apnesinin 
günlük hayata 

ne gibi bir 
etkisi olur? 

Uyku apnesi olan kişide 
kalitesiz uykuya bağlı olarak 

sabahları yorgun uyanma, 
mide bulantısı ve baş ağrısı, 

gün içinde sürekli yorgun 
ve uykulu olma hali, sinirli 

davranışlar ve oburluk 
gibi semptomlar gözlenir. 

İş hayatında çalışma 
performansının düşmesine 

bağlı olarak üretkenlikte 
düşüş ve ekonomik kayıp 

gözlemleniyor, aynı zamanda 
iş kazalarının oranı da artıyor.



Keleşlerlife
10 Adımda

28 KASIM-ARALIK 2016 l 29

HER KÜLTÜRÜN, HER COĞRAFYANIN ANA ÖZNELERİNDEN 
BİRİDİR DAĞLAR. ONLAR AŞILDIKÇA UZAKLAR YAKIN, 

ZORLUKLAR KOLAY OLUR. DOĞANIN SANATI, CANLILIĞIN 
KAYNAĞI, BEREKETİN SİMGESİDİR DAĞLAR. HAL 

BÖYLE OLUNCA ONLARA KAYITSIZ KALMAK 
MÜMKÜN DEĞİL ELBETTE. BU SAYIMIZDA 

DÜNYANIN EN GÖRKEMLİ DAĞLARINI 
LİSTELİYOR, SERİN RÜZGÂRLARINI MÜMKÜN 
OLDUĞUNCA SAYFALARIMIZA TAŞIYORUZ. 

Yazı: ERDEM ÇAĞLAYAN 

2701 metre yüksekliğiyle Andlar’ın 
Peru kısmındaki Urubamba Vadisi 
üzerinde yükselen Huayna Picchu, 
eteklerinde kurulu olan Antik İnka 

şehri Machu Picchu’yla dünyanın 
en ünlü dağlarından biri. Antik 

şehrin en güzel görüntüsü Huayna 
Picchu zirvesinden görülebiliyor ve 

misafirlerine canlı bir kartpostalın 
içerisindeymiş hissi veriyor. Tarihin 

ve coğrafyanın bu nadide örneği, 
uzaktan bakıldığında yatan bir İnka 

yüzüne benzetiliyor. 

Nefes kesen güzellikleriyle 

HUAYNA PICCHU 
ZİRVESİ / PERU 

KILIMANJARO DAĞI / TAZMANYA 
Afrika kıtasının en yüksek zirvesi ve dünyanın en geniş 

taban alanına sahip dağı olan Kilimanjaro, Tanzanya’nın 
kuzeydoğusunda bulunuyor. Yerel dil Svahili’de ismi 

“Işıldayan Dağ” anlamına gelen Kilimanjaro, doğu-
batı doğrultusunda 80 km boyunca uzanan 3 ana 

yanardağdan oluşuyor. Düzenlenen turlarla 
turistlerin yoğun ilgi gösterdiği dağ, bölge 

halkı tarafından kutsal kabul ediliyor. 
Ancak Kilimanjaro’yla ilgili kötü bir 

haberimiz var. Bilim adamlarının 
tahminlerine göre son 100 yıl içinde 

11 bin yıllık buzullarının yüzde  
80’inden fazlasını küresel ısınmadan 
dolayı kaybeden dağ, erime bu hızla 
giderse geri kalan buzullarını da 10 

yıl içinde tamamen yitirecek. 

en etkileyici 

ÇİKOLATA 
TEPELERİ / 
FILIPINLER 
Yaklaşık 1268 koni şekilli 
tepeden oluşan Çikolata Tepeleri, 
adını bölgenin kuru mevsiminde 
kahverengiye dönüşen renkten 
alıyor. Filipinlerin Bohol 
bölgesinde yer alan tepelerin 
nasıl oluştuğu hakkında kesin 
bilgi bulunmuyor. Milyonlarca 
yıl önce adalar su altındayken su 
akıntıları sayesinde oluştukları 
düşünülüyor. Ayrıca yerlilerin 
tepelerle ilgili efsaneleri de var. 
En bilinen efsaneye göre Arogo 
adında genç bir dev, Aloya adında 
ölümlü bir kadına âşık olmuş. 
Ama ikisi kavuşamadan kadın 
ölmüş ve Arogo’nun gözyaşları 
bitmek bilmemiş, gözyaşları 
kuruduğunda bu tepeler 
oluşmuş.
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Fuji Dağı, Japonya’nın en önemli 
sembollerinden biri. 3766 metre 
yüksekliğindeki dağ, ülkenin en yüksek 
yeryüzü şekli. Güzelliğin ve uyumun 
sembolü olarak adlandırılan dağ, Japon 
halkı tarafından kutsal kabul ediliyor.  
Çevresinde pek çok göl ve ormanlık alan 
bulunan Fuji Dağı, açık ve nemsiz bir 
günde, Japonya’nın başkenti Tokyo’dan 
da görülebiliyor.

FUJİ DAĞI / JAPONYA 

EVEREST DAĞI / NEPAL  

MASA DAĞI / 
GÜNEY AFRIKA   

AĞRI DAĞI / TÜRKIYE

NANGA PARBAT DAĞI / PAKISTAN   

İSVİÇRE ALPLERİ / ISVIÇRE   

Çin ile Nepal sınırı arasında uzanan Everest 
Tepesi, 8848 metre yüksekliğinde. En 
kolay tırmanış parkuru Nepal üzerinden 
gerçekleştirilen dağ, İngiltere’nin Hindistan 
sömürge yönetiminin Kadastro Genel 
Müdürü George Everest’in ismini taşıyor. 
Everest 19’uncu yüzyıldan bu yana 
dünyanın en yüksek tepesi olarak biliniyor. 
Zirvesine ilk kez 26 Mayıs 1953’de 
ulaşılabilen Everest Dağı, halen dağcılar 
için eşsiz bir çekim merkezi olma özelliğini 
sürdürüyor. 

Table mountain ya da Türkçe çevirisiyle 
“Masa Dağı”, Güney Afrika’nın Johannesburg 
şehrinden sonra en kalabalık şehri olan Cape 

Town’da bulunuyor. Birçok dağın aksine tepe 
yüzeyi düz bir görünüm sergileyen dağ, Cape 

Town bayrağında da yer alıyor. Turistik açıdan 
bölge için son derece önemli olan Masa Dağı,  
özellikle yürüyüş sporlarıyla ya da “cableway” 

olarak nitelendirilen teleferik sistemleriyle 
yapılan gezilerle büyük ilgi görüyor. 

Masa Dağı’nın en yüksek noktası, dağ 
platosunun doğu yüzeyinde kalıyor ve 

1086 metreye ulaşıyor. Zirve, platonun batı 
kanadında kalan teleferik istasyonundan 

yaklaşık 19 metre daha yüksekte yer alıyor. 
Dağın düz yüzeyi genellikle orografik bulutlar 

(hava parselinin yukarıya doğru, bir engebe 
veya engel tarafından yükselişe zorlanmasıyla 

oluşan bulut türü) ile kaplı.

Kadim dağlarla çevrili ülkemiz coğrafyasının belki de en bilinen dağıdır 
Ağrı Dağı. Anadolu’nun en yüksek coğrafi oluşumu olan Ağrı Dağı’nın 
zirvesi 5137 metreye ulaşıyor. Zirvesindeki hiç erimeyen buzulu aynı 
zamanda ülkemizin de en büyük buzulu olma özelliği taşıyor. Ağrı Dağı 
için Marco Polo, yazılarında “hiçbir zaman çıkılamayacak bir dağ” diye 
bahsetmişse de kayıtlara göre dağa ilk çıkan 1829 yılında Johann Jakob 
Friedrich Wilhelm Parrot olmuş. Aynı zamanda efsanevi özelliğe sahip 
olan Ağrı Dağı, inanışa göre Eski Ahid’teki Tekvin babında Nuh’un 
Gemisi’nin karaya oturduğu dağ olarak tanımlanıyor. Anadolu kültürü 
üzerinde de büyük etkisi olan Ağrı Dağı, son yıllarda dağcılık sporu için 
bir çekim merkezi haline gelmiş durumda. 

Adı, Urdu dilinde “Çıplak Dağ” anlamına 
gelen Nanga Parbat, Pakistan’ın Kaşmir 
bölgesinde yer alıyor. 8126 metrelik 
yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 9’uncu 
dağı olan Nanga Parbat, aynı zamanda 
tırmanması en tehlikeli dağlardan biri olarak 
kabul ediliyor. Bu zamana kadar onlarca 
dağcı Nanga Parbat’a tırmanırken hayatını 
kaybetmiş. Zirveye ilk kez 1953 yılında 
Hermann Buhl tırmanmayı başarmış. 

Söz konusu alpler olduğunda doyumsuz manzaralarıyla İsviçre Alplerinin 
bambaşka bir yeri var. Ruhu tazeleyen, gökyüzüyle çepeçevre; mevsime 
göre yemyeşil ya da bembeyaz zirvelerin diyarı. İsviçre’de başta 2970 
metre yükseklikteki Schilthorn olmak üzere 200 civarında alp zirvesini 
görmek mümkün. 1969 yılında çekilen James Bond filmi “On Her Majesty’s 
Secret Service” ile popülaritesini iyice artıran Schilthorn’a, Lauterbrunnen 
vadisinden üç araçla çıkılıyor: Önce teleferikle Grütschalp, oradan trenle 
Mürren, sonra yine teleferikle Schilthorn.

ROCKY DAĞLARI / 
KUZEY AMERIKA   
Batı Kanada’daki Britanya 
Kolombiyası’nın en kuzeyinden Amerika 
Birleşik Devletleri’nin güneybatısındaki 
New Mexico’ya kadar yaklaşık 4830 
km boyunca uzanan Rocky Dağları, 
canlı çeşitliliği ve görsel zenginlikleriyle 
dünyanın sayılı dağ oluşumları arasında 
yer alıyor. Bir ressamın paletinden 
çıkmışçasına muazzam manzaralar sunan 
Rocky Dağları’nın en yüksek zirvesini 
Kolorado’daki Elbert Dağı oluşturuyor. 
Tabiat gezintisi, kamp, dağcılık, 
balıkçılık, avcılık, kayak ve snowboard 
gibi birçok etkinliğin gerçekleştirilebildiği  
Rocky Dağları’nın en popüler bölgesi ise 
Kolorado’daki Rocky Dağı Milli Parkı. 
Milli park 1000 kilometrekareden fazla 
büyüklüğe sahip. 
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MALZEMELER: 3 su bardağı süt, 7 yemek kaşığı irmik, 
6 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı toz salep, 1 çay kaşığı tarçın, 
1 poşet krem şanti.

YAPILIŞI: Bir su bardağı sütün içinde toz salebi hızlıca 
karıştırarak erimesini sağlayın. Bir tencereye iki su bardağı 
süt, irmik, şeker ve tarçını alın. Üzerine salepli karışımı döküp 
karıştırın, orta ateşte koyulaşana kadar pişirin. 10 dakika 
soğuttuktan sonra toz krem şantiyi ekleyip, hızlıca karıştırın ve 
daha iyi soğuması için yarım saat kadar tekrar bekletin. Elinizi 
ıslatarak top gibi şekillendirin. Hindistan cevizi, toz Antep fıstığı 
veya renkli şekerlemelere bulayıp, üzerine birer adet fındık 
yerleştirin. 1 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir tutam salebin bir 
ömür faydası var. Padişah macunundan dondurmaya içinde yer 
aldığı her şeye lezzet katan salep, kış aylarında sağlıklı kalmak 
isteyenlerin vazgeçilmezi aynı zamanda. İçinin güzelliği dışına da 
yansıdığından olsa gerek, birçoğumuzun hayran olduğu salep, 
bir tür orkide bitkisi aslında. Mevsiminde toprağın kaldırılarak 
kök bölüme zarar vermeden toplanan bitkinin yumruları, önce 
kurutuluyor ardından fabrikalarda bildiğimiz salep tozu haline 
getiriliyor. İçeriğindeki glikomannan sayesinde sütle birleştiği 
anda şişmeye başlayan salep tozu, başta dondurma yapımı 
olmak üzere birçok farklı alanda da kullanılıyor. Orkidenin 
birçok farklı çeşidi bulunuyor ve bunların çoğundan salep elde 
edilebiliyor. Salebin sütle birlikte kaynatılması, içime hazır hale 
gelmesi için yeterli. Üzerine tarçın eklediğinizde lezzeti de ikiye 
katlanıyor.
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Keleşlerlife
Bir Lezzetin Hikâyesi

Salebi toz haliyle aktarlarda bulabileceğiniz gibi işlenmiş 
şekilde marketlerden de temin edebilirsiniz. Damla sakızı 
koyulduğunda nefis bir koku veren salep, tarçın ve zencefil 
eklendiğinde çok lezzetli bir hale geliyor. Bronşit, mide 
hazımsızlıkları gibi rahatsızlıklara iyi gelen salep; bir yandan 
iştah açarken, bir yandan da zihni güçlendiriyor.  

Kış aylarında vücudun direncini artırarak sağlıklı kalmaya 
yardımcı olan salebin başlıca faydaları şöyle sıralanıyor: 
s Öksürük ve bronşit tedavisine yardımcı olarak kullanılıyor. 
s Kabızlığı ve sindirim problemlerini önlüyor. Hazmı 
kolaylaştırıyor. 
s Bağışıklık sistemini destekliyor.
s Zihni güçlendiriyor ve stresin dengelenmesine katkı 
sağlıyor. 
s Kadınların adet dönemini düzenliyor ve ağrıyı azaltıyor. 
s Kanı temizliyor. 
s Bağırsaktaki kurtların düşürülmesine yardımcı oluyor.
s Vücut sıcaklığını artırıyor, soğuk algınlığının daha hızlı 
sürede iyileşmesini sağlıyor.

Anadolu’nun özgün    lezzeti 
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SalepSalep
KOKUSUYLA, TADIYLA VE VÜCUDA SUNDUKLARIYLA MUTFAKTAKİ DOSTUMUZ OLAN SALEP, 
AYNI ZAMANDA KÜLTÜRÜMÜZÜN DE BİR PARÇASI. ANADOLU’YA ÖZGÜ BU LEZZET, SARAY MUTFAĞINDA 
YÜZYILLARCA KENDİNE YER BULMUŞ. ŞİMDİLERDE İSE MUTFAĞIMIZIN BAŞKÖŞESİNDE DURUYOR.

LEZZETİ VE SAĞLIĞI BİR ARADA SUNAN 
SALEP, SOFRALARA GELENE KADAR BİR 

DİZİ İŞLEMDEN GEÇİYOR. DAHA ÇOK KİREÇLİ 
TOPRAKLARDA YETİŞEN SALEP ANADOLU’DA 

ORCHİS, OPHYRİS, SERAPİAS, PLATANTHERA, 
DACTYLORHİZA CİNSLERİNE AİT TÜRLERİN 
YUMRULARINDAN ÜRETİLİYOR. ANADOLU’NUN 

NEREDEYSE TAMAMINDA YETİŞİYOR.

Afiyet olsun.

Salepli İrmik Tatlısı
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KELEŞLER OTOMOTİV’İN KÖKLÜ YAPISINDA, GÜVEN UNSURU HAYATİ ROL OYNUYOR. GÜVENİ TESİS 
ETMEKSE İYİ BİR SATIŞ VE SERVİS ORGANİZASYONUYLA MÜMKÜN. ANCAK BUNLARI TAMAMLAYAN BİR 

DİĞER ÖNEMLİ BİLEŞENİ MUHASEBE DEPARTMANI OLUŞTURUYOR. ŞİRKETLERİN GÜÇLÜ TİCARİ YAPILARI 
VE HATASIZ MUHASEBE YÖNETİMİ MÜŞTERİ TERCİHLERİNE DİREKT ETKİ EDİYOR. BU SAYIMIZDA SÖZ 

KONUSU GÜVENİLİR YAPIDA İMZASI BULUNAN MUHASEBE DEPARTMANI’NA MERCEK TUTUYOR VE YILMAZ 
ULUSOY YÖNETİMİNDEKİ BAŞARILI MUHASEBE EKİBİNİ TANIYORUZ. 

Keleşler Otomotiv’in muhasebesi  

son derece deneyimli 
bir ekibe emanet   

Keleşlerlife
Bizden Haberler

Keleşler Ailesi, yaşamımda gerçekten çok özel bir yere sahip. 
24 yıllık çalışma hayatının ardından kendimi bu ailenin bir par-
çası olarak görüyorum. Sinop, Ayancık doğumluyum. Anadolu 
Üniversitesi İş İdaresi Bölümü mezunuyum. Mezuniyetin ardın-
dan bir yıl Sinop’ta vekil öğretmenlik yaptıktan sonra İstanbul’a 
yerleştim. 80’li yılların sonunda, yeni evlenmiş bir genç olarak 
hayata tutunmak oldukça zordu. Kısa süre bir fabrikada çalış-
tım. O sıralar aile dostumuz olan İş Bankası Demirkapı Şube 
Müdürü beni Ahmet Keleş’e önermiş. Bu referansla 30 Kasım 
1992 tarihinde Ahmet Keleş’le tanıştım. Yeterince iş deneyimim 
yoktu ancak Ahmet Bey, beni Muhasebe Departmanı’nda değer-
lendirebileceklerini söyleyerek işe aldı. İşe girdiğimde, Keleşler 
Bilgisayarlı Muhasebe Sistemi’ne geçiyordu. Ahmet Keleş bana 
güvendi ve ben de bu güvenin verdiği azimle işi öğrendim. Hiç 
unutmuyorum, Ahmet Bey yaşadığım o sıkıntılı dönemde bana 
şunu söylemişti: “Bir insanı kaybetmek çok kolay ve basittir ama 
insanı geri kazanmak zordur.” Şirketimizde uzun süre görev 
yapan İlhan Bey’in de katkısıyla muhasebenin tüm detaylarına 
hâkim olabilmek için çaba sarf ettim. Rahmetli Ahmet ve Meh-
met Keleş’in yaklaşımı patrondan ziyade bir ağabey sıcaklığın-
da oldu hep. Çalışanlarını yalnızca işle ilgili konularda değil, 
özel yaşamlarında da takip eder, gerektiği durumlarda yardım-
larını asla esirgemezdi. Hayata tutunmaya çalıştığım o yıllarda 
Alibeyköy’de boş olan dairelerini bedelsiz olarak kiraladılar; 
sonradan o evi satın alabilecek şartlara kavuşmamı sağladılar. 
Bu şunu gösteriyor; ortaya koyduğunuz çaba mutlaka karşılığını 
buluyor. Ne kadar üretken ve faydalı olursanız o kadar takdir 
görüyorsunuz. Zaten Keleşler’in bugün geldiği noktada manevi-
yatın rolü çok büyüktür. Evet, kurumsallaşma yolunda önemli 
yol kat ettik ama diğer taraftan o manevi bağı asla kaybetmedik. 
Kendilerini 2006 yılında kaybettiğimizde derinden sarsıldık. O 
noktadan sonra yapabileceğimiz tek şey bıraktıkları mirasa sa-
hip çıkmak, hedefledikleri noktaya ulaşmaya çalışmaktı. Bugün 
Keleşler Otomotiv olarak 120 kişilik bir ekibe sahibiz. Çalışma 
arkadaşlarımızın önemli bir kısmı kariyerlerinin büyük bölü-
münü bu çatı altında geçirdi. Dolayısıyla miras aldığımız değer-
leri, ticari başarıyla destekleyerek yola devam ettik. 

Keleşler Otomotiv’in mali güvenilirliği çok yüksek
Tüm bu süreçte işin muhasebe kısmında görev aldım. Muhase-
be Müdürü olarak çalışma arkadaşlarıma sürekli hatırlattığım 
en önemli konu şudur; görevinize ne kadar hassas yaklaşır ve 
gayretinizi ortaya koyarsanız, kendinizi o denli geliştirebilirsi-
niz. Çünkü Keleşler Otomotiv, çalışanlarına bu olanağı tanıyor. 
Muhasebe Departmanı olarak müşteriyle genelde direkt temas 

halinde değiliz. Ancak müşteri memnuniyetini tesis eden öğe-
lerden biri, tercih ettikleri markaya güven duymalarını sağla-
maktır. Muhasebecilik, şüpheci yaklaşmaktır. Çok şükür ki, bu 
zamana kadar tüm mali denetimlerden yüzümüzün akıyla çık-
mayı başardık. Dolayısıyla mali yönden de güvenilir ve hatasız 
olmak müşteri güveninin tesisinde kritik rol oynuyor. Sigorta, 
satış ve servis operasyonlarının tüm muhasebe işlemleri beş ki-
şilik Muhasebe Departmanımız tarafından yürütülüyor. Kişisel 
olarak detaycı bir insanım. Zaten işiniz rakamlar olduğu için 
çok küçük görünen bir hatanın bile geri dönüşü ağır olabiliyor. 
O yüzden yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Şirketimizin yöneticileri 
Banu Hanım ve Can Bey’in bize duydukları güven, en önemli 
motivasyon kaynağımız. 
Başta da belirttim; aradan geçen çeyrek asrın ardından kendimi 
bu ailenin bir parçası olarak görüyorum ve bundan dolayı çok 
mutluyum. 
Zaman hızlı geçiyor, aşina olduğumuz her şey değişiyor. Dolayı-
sıyla değişime ayak uydurmanın şart olduğunu düşünüyorum. 
Bu amaçla eğitimlere katılarak önce mali müşavirlik belgemi, 
ardından da bağımsız denetçi belgemi aldım. Yakın zamanda 
bilirkişi belgesini almayı hedefliyorum. 
Evliyim; eşim, oğlum ve kızımla birlikte mutlu bir aile yaşa-
mımız var. Ayrıca sosyal bir insan olmaya çalışıyorum. Sinop 
Ayancıklılar Derneği’nin kurucusu ve halihazırda başkan yar-
dımcısıyım. Keleşler Ailesi’nde öğrendiğim bir yaklaşım olan; 
“ihtiyacı olan insanların yaşamına pozitif dokunuşlar yapmayı,” 
bu dernek çatısı altında gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ayrıca 
fırsat buldukça doğada yürüyüş yapmayı ve özellikle yaz ayla-
rında Sinop’a gidip tazelenmeyi çok seviyorum.

Muhasebecilik 
şüpheci yaklaşmaktır 
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YILMAZ ULUSOY
MUHASEBE MÜDÜRÜ  

Soldan sağa: Muhasebe Danışmanları BARIŞ HALİLOĞLU, ESRA TEMİZEL, Muhasebe Müdürü YILMAZ ULUSOY, Muhasebe Danışmanı SEDA CILGA, 
Keleşler İstanbul Sigorta Muhasebe Danışmanı ADEM BALKAN
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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.

FIESTA FIESTA 
ST LINEST LINE

FOCUS FOCUS 
ST LINEST LINE

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

Ford Focus ST Line 1.6l TIVCT  M/T 1596 125 / 6000 159 10,9 5,9

Ford Focus ST Line 1.0l Ecoboost  A/T  999 125 / 6000 170 12 5,5

Ford Focus ST Line 1.5l TDCi Powershift A/T   1499 120 / 6000 300 10,5 3,8

n ST Line yan perde çıtalar n 17’’ alaşımlı jantlar - rok metalik n ST Line logosu n Spor süspansiyon n Gündüz yanan LED farlar n Sis farları 
n Karartılmış arka camlar n Spor koltuklar n Deri vites topuzu n 8’’ dokunmatik renkli ekran n SYNC 2 n Sürücü & yolcu yan hava yastıkları 
n Anahtarsız çalıştırma n Hız kontrol sistemi n Geri görüş kamerası n Direksiyondan vites değiştirme

FORD FOCUS ST LINE DONANIM 

n ST Line tampon & ön ızgara n ST Line yan perde çıtalar n 16’’ alaşımlı jantlar n ST Line Logosu n Spor koltuklar n Deri vites topuzu 
n 4.2’’ renkli ekran n SYNC I n Bluetooth n Sürücü & yolcu yan hava yastıkları n Sürücü bel desteği n Hız kontrol sistemi n Karartılmış arka camlar 
n Otomatik açılıp kapanan arka camlar

FORD FIESTA ST LINE DONANIM 

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

Ford Fiesta ST Line 1.0l Ecoboost A/T 999 100 / 6000 170 10,8 4,9

Ford Fiesta ST Line 1.0l Ecoboost M/T 999 140 / 6000 180 9,0 4,5
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Babam, vefat ettiği tarihe 
kadar Zonguldak’ta yine 
Keleşler Ailesi’ne ait başka 
bir bayide çalışıyordu. Daha 
sonra ben de Zonguldak’ta 
kendileriyle birlikte çalışma-
ya başladım. 
Eğitimimi Abant İzzet Bay-
sal Üniversitesi Muhasebe 
Bölümü’nde ve ardından 
Anadolu Üniversitesi İşlet-
me Bölümü’nde tamamla-
dım. 2010 yılında evlilik ne-
deniyle İstanbul’a taşındım. 
İstanbul’a geldiğimde Zonguldak’taki referansım doğrultu-
sunda Keleşler Otomotiv’de çalışmaya başladım. Altı yıldır 
Muhasebe Departmanı’nda, son derece güzel bir ortamda 
görev yapıyorum. Motorlu araçların satış ve ikinci el muha-
sebe işlemlerinden sorumluyum. Gerçekten iyi ve birbirini 
tamamlayan bir ekibimiz var. Muhasebe son derece hassa-
siyet gerektiren bir sorumluluk. Kişisel olarak da bugünün 
işini asla yarına bırakmayan bir yapım var. Bu nedenle de 
üzerime düşen görevi en iyi ve kusursuz şekilde yerine 
getirmeye çalışıyorum. Ayrıca şirketin başarısını bir miras 
olarak algılıyorum. Babam da uzun yıllar Keleşler Ailesi’nde 
görev yaptığı için burada bulunmanın manevi yönü bende 
çok kuvvetli. Eşim ve oğlumla birlikte mutlu bir aile yaşan-
tımız var. Oğlum henüz küçük olduğu için sosyalleşmeye şu 
sıralar pek fırsat bulamasak da, onun gelişimine şahit olmak 
her şeyden güzel.

Keleşler Otomotiv’le bundan 13 yıl 
önce kendilerinden otomobil aldığımız-
da tanışmıştık. Plazanın sahibinin Rah-
metli Ahmet Keleş olduğunu bilmeden, 
kendisinin masasına oturduk. Kendisi 
ne işle meşgul olduğumu sordu. Ben de 
Bilgisayarlı Muhasebe Bölümü’nü yeni 
bitirdiğimi, bir süre dinlenmek istediği-
mi söyledim. Ahmet Bey, “Dinlenmeye 
vakit yok, gelip bizimle çalışmaya baş-
layabilirsin” demişti. O günden bugüne 
13 yılı geride bıraktım. Görevim itiba-
rıyla banka işlemlerini yürütüyorum. 
Çalışma arkadaşlarımızla olan iyi iliş-
kilerimiz ve yöneticilerimizin duyduğu 

güven sayesinde motivasyonun üst düzeyde olduğu bir or-
tamda görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. 
Yaklaşık dört ay önce oğlum Doğukan dünyaya geldi. Bu 
nedenle şu an doğum iznindeyim. Ama her fırsatta ziyarete 
geliyorum. Yakın zamanda tekrar göreve başlayacak olmanın 
heyecanını taşıyorum. Açıkçası bu süreçte hem yöneticileri-
mizden hem de çalıma arkadaşlarımdan büyük destek gör-
düm. Kendilerine teşekkür ediyorum.  

Keleşler’in başarısını bir 
miras olarak algılıyorum 

ESRA TEMİZEL
MUHASEBE DANIŞMANI   

Keleşler Otomotiv 
çalışmak için 

mükemmel bir yer 

SEDA CILGA
MUHASEBE DANIŞMANI   

2007 yılından beri Keleşler Ailesi’nde çalışıyorum. 
Dokuz seneyi geride bıraktım. Keleşler Otomotiv’le 
Muhasebe Müdürümüz Yılmaz Ulusoy sayesin-
de tanıştım. Burası benim için gerçekten bir okul 
oldu. Muhasebenin tüm dinamiklerini burada 
öğrendim. Şimdi ise Açıköğretim’de İşletme oku-
yorum. İşe her gün aynı heyecanla ve severek gel-
menin büyük şans olduğunu düşünüyorum. Bunu 
sağlayan en önemli şey ise bir arada görev yaptığım 
arkadaşlarımla yakaladığımız sinerji ve yöneticileri-
mizin desteği. Keleşler Ailesi’nin bir parçası olmak 
hem güvende hissettiriyor hem de kendinizi ileriye 
taşımak için gereken olanaklara sahip oluyorsunuz. 
Özel yaşamımda en büyük keyfim otomobiller. 
Otomobil fuarlarına gitmeyi ve günübirlik şehir 
dışı seyahatleri çok seviyorum.

Burası benim için 
bir okul oldu 

BARIŞ HALİLOĞLU
MUHASEBE DANIŞMANI   
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TREND X 
n ABS + EBD n Manuel klima n Elektronik stabilite sistemi n Çekiş kontrol sistemi n Yokuş kalkış desteği n 16’’  alüminyum alaşımlı jantlar n Hız kontrol 
sistemi n Karartılmış arka camlar n Deri direksiyon simidi n Immobilizer n Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları n Yol bilgisayarı n Elektrikli ve Isıtmalı yan 
aynalar n Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon n Elektrikli ön camlar n Direksiyondan kumandalı Radyo-CD-MP3 çalar n USB ve AUX bağlantı noktası 
n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Far yükseklik ayarı n Yanlış yakıtı engelleyen Ford kolay yakıt sistemi n Elektrik destekli direksiyon sistemi

TİTANİUM (TREND’e ilave olarak) 
n Gündüz yanan LED ön farlar n Ön sis farları n Elektrikli arka camlar 
n Sürücü kol dayanağı n Elektrikli iklim kontrollü klima

TİTANİUM X 
n Otomatik yanan farlar n Yağmur sensörü 
n Otomatik kararan iç dikiz aynası

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.

Fiesta 1.25i 1241 82 / 5800 114 / 4200 13.3 5.2
Fiesta 1.0i EcoBoost 999 100 / 6000 170 / 1400-4000 11.2 4.5
Fiesta 1.4i 1387 96 / 5750 128 / 4200 12.2 5.7
Fiesta 1.6i PowerShift 1597 105 / 6300 150 / 4200 10.5 5.9
Fiesta 1.5 TDCİ 1498 75 / 3750 185 / 1750 13.5 3.7

DONANIMLAR

OPSİYONLAR

KASIM-ARALIK 2016 l 39

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

B-MAX 1.0i EcoBoost 999 125 / 6000 170 / 1400-4500 11.2 4.9
B-MAX 1.4i 1388 90 / 5750 125 / 4200 13.8 6,0
B-MAX 1.6i PowerShift 1597 105 / 6300 150 / 4200 12.1 6,4
B-MAX 1.5 TDCİ 1498   95 / 3600  230 / 1500 12,5    4,5

X PAKET 
n Sony müzik sistemi n Geri görüş kamerası n Karartılmış arka camlar n Otomatik yanan farlar n Yağmur sensörü n Otomatik kararan iç dikiz aynası

PLUS PAKET  
n Aktif Şehiriçi güvenlik sistemi n Isıtmalı ön cam n Sürücü ve ön yolcu perde / yan hava yastıkları n Sürücü diz hava yastığı

TREND  
n ABS + EBD, ESP (Elektronik denge programı) n TVC (Dinamik tork sistemi) n HLA (Yokuş kalkış desteği) n Lastik basınç takip sistemi 
n Hız kontrol sistemi n Manuel klima n Immobilizer n Sürücü ve yolcu ön hava yastıkları n Yol bilgisayarı n Elektrikli ve ısıtmalı yan 
aynalar n Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon n Elektrikli ön ve arka camlar n Direksiyondan kumandalı Radyo-CD-MP3 çalar 
n USB ve AUX bağlantı noktası

TİTANİUM (TREND’e ilave olarak) n 15” alüminyum alaşımlı jantlar n Ön sis farları n Elektronik iklim kontrollü klima

(PLUS PAKET 1,4  benzinli araçta sunulmamaktadır) n Panoramik cam tavan

B-MAXB-MAX

DONANIMLAR

OPSİYONLAR

Bas›m hatalar›ndan ve Ford Şirketi taraf›ndan modellerde yap›lacak değişikliklerden firmam›z sorumlu değildir. Güncel bilgi al›n›z.38
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C-MAXC-MAX

GRAND C-MAXGRAND C-MAX

TİTANİUM (Trend’e ilave olarak)
n Elektrikli iklim kontrollü çift bölgeli klima n Anahtarsız çalıştırma n Otomatik yanan farlar n Yağmur sensörü n Yokuş kalkış desteği n 8’’ renkli 
dokunmatik ekran n Ford SYNC II n Gelişmiş otomatik park sistemi n Parelel park çıkış yardımı n Deri direksiyon simidi ve vites topuzu n Sony müzik çalar 
n Otomatik kararan iç dikiz aynası

TREND 
n ABS+EBD n EBA (Acil fren durum desteği) n ESP (Elektronik denge programı) n TVC (Dinamik tork sistemi) n TCS (Çekiş kontrol sistemi)
n Sürücü ve yolcu ön / yan hava yastıkları n Yan hava perdeleri n Manuel klima n 16”alüminyum alaşımlı jantlar n Sis farları n Karartılmış arka camlar
n Elektrikli ön ve arka camlar n Elektrikli ısıtmalı ve sinyalli yan aynalar n Direksiyondan kumandalı Radyo-CD-Mp3 çalar n USB ve AUX bağlantı noktası
n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n İmmobilizer n Yol bilgisayarı n Bluetooth n Türkçe sesli kontrol sistemi ve SYNC n Hız sabitleyici ve hız sınırlandırıcı 
n Elektrikli sürücü koltuğu bel destek ayarı n Ford Eco Mode n Yokuş kalkış desteği  n Deri direksiyon simidi n Ford MyKey

DONANIMLAR

X PAKET  n 17” alüminyum alaşımlı jantlar n Isıtmalı ön cam n Panoramik cam tavan n Akıllı bagaj kapağı 
n Arka kapıya entegre güneşlikler n Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi n Gündüz yanan led farlar

TEKNO PAKET  n Şerit takip sistemi n Şeritte kalma yardımcısı n Sürücü dikkat takip sistemi n Otomatik uzun farlar 
n Aktif Şehir içi güvenlik sistemi n Kör nokta uyarı sistemi n Çapraz trafik uyarı sistemi 

OTOMATİK PARK ASİSTANI  n Elektrikli katlanır yan aynalar n Bi-Xenon farlar ve dinamik ön far sistemi

NAVİGASYON PAKETİ  n Geri görüş kamerası ile

OPSİYONLAR

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

C-MAX 1.6i 1596 125 / 6000 159 / 4000 11,5 6,4
C-MAX 1.6 EcoBoost 1596 182 / 5700 240 / 1600-5000 8,5 6,5
C-MAX  1.6 TDCİ 1560 115 / 3600 270 / 1750-2500 11.3 4,5
C-MAX 1.5 TDCİ A/T  1490 120 / 3600 300/ 1750-2500 10.7 4,4

TREND X 
n Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon n Deri kaplı direksiyon simidi ve vites topuzu n Manuel 4 yönlü sürücü koltuğu n Tek dokunuşla açılıp kapanabilen 
elektrikli ön/arka camlar n Manuel fark yükseklik ayarı n Yol bilgisayarı n Ford Eco Mode n Vites arttırma ikazı n Manuel klima n Orta konsolda bardak 
tutacakları ve eşya bölmeleri n Ön koltuk arkasında eşya cepleri n Torpido aydınlatması n Direksiyondan kumandalı multimedya tuşları n Portatif müzik çalar 
bağlantı soketi (USB) n Gövde rengi kapı kolları n Gövde rengi yan aynalar n 16” alüminyum jantlar n Ön sis farları n Elektrikli sinyalli yan aynalar 
n Karartılmış arka camlar n Sürücü ve ön yolcu ön hava yastıkları n Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları n ABS n EBD n EBA (acil durum fren desteği) 
n ESP(elektronik denge programı) n TCS (çekiş kontrol sistemi) n HLA (yokuş kalkış desteği) n TVC (dinamik tork kontrolü) n Hız sabitleyici ve sınırlandırıcı 
n Ford Kolay yakıt sistemi n Akıllı şarj sistemi n Ön ve arka disk fren n Ford MyKey n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Global açma ve kapama n Immobilizer

STYLE (Trend-X’e ek olarak)
n Yağmur sensörü n Otomatik yanan farlar n Otomatik kararan iç dikiz aynası n Kol dayanağı n Gecikmeli sönen farlar n Elektrikli ısıtmalı sinyalli 
n katlanabilir yan aynalar n Yan perde hava yastıkları

TİTANIUM (Style’a ek olarak)
n Manuel 4 yönlü ön yolcu koltuğu n Sürücü ve ön yolcu koltuğunda ayarlanabilir bel desteği n Anahtarsız çalıştırma sistemi n Çift bölgeli iklim kontrollü klima 
n Ön koltuk ayarlanabilir kol dayanağı n Ford SYNC II, Bluetooth ve Türkçe sesli kontrol sistemi n SD kart girişi n Acil durum yardımı n 8” dokunmatik renkli 
gösterge ekranı n Start&Stop (1.0L EcoBoost) n Aktif ön ızgara (1.0L EcoBoost) n Arka park sensörü n Ön park sensörü* n Otomatik paralel park sistemi* 
n Otomatik dikey park sistemi* n Paralel park çıkış yardımı*

FOCUSFOCUS

DONANIMLAR

Elektrikli Sunroof (4k ve 5k modellerde)  n Bi-Xenon Farlar ve Dinamik Ön Far Sistemi
n Bi-Xenon farlar (far yıkama sistemi ile) n Dinamik ön far sistemi n Statik köşe lambaları n Gündüz yanan led farlar

Navigasyon paketi  n Navigasyon sistemi n Geri görüş kamerası

Tekno Paket*  n Şerit takip sistemi n Şeritte kalma yardımcısı n Sürücü takip sistemi n Otomatik yanan uzun far n Aktif şehir içi güvenlik sistemi 
n Kör nokta uyarı sistemi n Çapraz trafik uyarı sistemi

*  1.6L Ti-VCT 125PS PowerShift A/T şanzıman ile sunulmamaktadır.

OPSİYON PAKETLERİ

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

Focus 1.6i 1596 125 / 6000 159 / 4000 11,0 6,0
Focus 1.6i PowerShift 1596 125 / 6300 158 / 4100 11.8 6.4
Focus 1.0i EcoBoost 999 125 / 6000 170 / 1400 11.4 5.1
Focus  1.6 TDCİ 1560 95 / 3600 230 / 1500 12.5 4.5
Focus  1.6 TDCİ 1560 115 / 3600 270 / 1750 10.9 4.5
Focus 1.5 TDCİ PowerShift   1499   120/3600    300/1750   10.7    4.4

Bas›m hatalar›ndan ve Ford Şirketi taraf›ndan modellerde yap›lacak değişikliklerden firmam›z sorumlu değildir. Güncel bilgi al›n›z.40
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MONDEOMONDEO

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

1.5 EcoBoost 160PS A/T 6 ileri otomatik 1499 160 / 6000 240 / 1600-4000 7.2 lt BENZİN
1.6 TDCİ 115PS M/T  6 ileri manuel 1560 115 / 3600  270 / 1750-2000 4.1 lt DİZEL
2.0 TDCİ  180PS A/T     6 ileri otomatik   1998   180/3500    400 / 2000-2500   4.8 lt    DİZEL

STYLE 
n Gövde rengi kapı kolları n Gövde rengi yan aynalar n 16” alüminyum jantlar (215/60R16 95V) n Gündüz yanan farlar n Ön sis farları n Gecikmeli sönen 
ön farlar n Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar n Karartılmış arka camlar n Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon n Deri kaplı direksiyon simidi 
n Deri kaplı vites topuzu n Manuel 4 yönlü ayarlanabilir koltuklar (Sürücü & ön yolcu) n Tek dokunuşta açılıp kapanan elektrikli ön/arka camlar 
n Sürücü koltuğunda ayarlanabilir bel desteği n İklim kontrollü otomatik klima n Arka havalandırma kanalları n Yağmur sensörü n Otomatik yanan farlar 
n Otomatik uzun far n Otomatik kararan iç dikiz aynası n Direksiyondan kumandalı radyo CD, MP3 çalar n Ford SYNC2 (bluetooth sesli kontrol sistemi) 
n Ford acil durum yardımı n 8’’ dokunmatik, renkli gösterge ekranı n USB, SD kart bağlantısı n Otomatik başlat/durdur (Sadece dizel motor seçeneği ile) 
n Sürücü ve ön yolcu ön hava yastıkları 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 Çekiş kontrol sistemi (TCS) 
n Yokuş kalkış desteği (HLA) n Hız kontrol sistemi n Ayarlanabilir hız sınırlandırıcı n Ford kolay yakıt sistemi n Ford MyKey® 
n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Global açma/kapama n Immobilizer

DONANIMLAR

TİTANİUM (Style’e ek olarak)
n 17” alüminyum jantlar (235/50R17 96W) n Ön park sensörleri n Arka park sensörleri n Elektirikli, ısıtmalı, sinyalli, katlanabilir yan aynalar 
n Isıtmalı ön koltuklar 

TEKNO PAKET  n Isıtmalı ön cam n Hava yastıklı arka emniyet kemerleri n Aktif şehiriçi güvenlik sistemi n Kör nokta uyarı sistemi 
n Şerit takip sistemi n Şeritte kalma yardımcısı n Sürücü dikkat takip sistemi

ELEKTRİKLİ AÇILIR TAVAN (Sunroof) (4 kapı gövde seçeneği ile) 
PANORAMİK CAM TAVAN (5 kapı gövde seçeneği ile) 

ELEKTRİKLİ AÇILIR PANORAMİK CAM TAVAN (SW gövde seçeneği ile) 
MASAJ FONKSİYONLU DERİ KOLTUKLAR (Elektrikli ayarlanabilir 10 yönlü sürücü koltuğu)

OPSİYONLAR (Titanium için)
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KUGAKUGA

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

Kuga 1.5 EcoBoost 1499 150 / 5700 240 / 1600-4000 9,7 6,6
Kuga 1.5 EcoBoost Otm. 1499 182 / 5700 240 / 1600-5000 9,7 7,7
Kuga 2.0 TDCİ Powershift 1997 163 / 3750 340 / 2000-3750 10,4 6,2

TREND - X 
n ABS+EBD n EBA (Acil fren durum desteği) n ESP (Elektronik denge programı) n TVC (Dinamik tork sistemi) n TCS (Çekiş kontrol sistemi) 
n HLA (Yokuş kalkış desteği) n Hız kontrol sistemi n Ayarlanabilir hız sınırlandırıcı n 17” alüminyum alaşımlı jantlar n Ön sis farları n Gündüz yanan farlar   
n Elektrikli ısıtmalı sinyalli yan aynalar n Elektrikli ön ve arka camlar n Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu n Deri kaplı yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon 
simidi n Ford Power anahtarsız çalıştırma n Yol bilgisayarı n Ford EcoMode n Çift bölgeli iklim kontrollü otomatik klima n Arka hava menfezleri
n Direksiyondan kumandalı Radyo CD MP3 çalar n Led iç ortam aydınlatması n Sürücü ve ön yolcu ön / yan hava yastıkları n Yan hava perdeleri
n Sürücü diz hava yastığı n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Ford kolay yakıt sistemi n Akıllı şarj sistemi

DONANIMLAR

TİTANİUM (TREND-X’e ilave olarak)
n Parlak siyah ön ızgara n Arka park sensörleri n Elektrikli katlanabilir yan aynalar n Isıtmalı ön cam n Metal tavan çıtaları n Karartılmış arka camlar 
n Deri kaplı vites topuzu n Sürücü bel desteği n Yağmur sensörü n Otomatik yanan farlar n Otomatik kararan iç dikiz aynası n Parçalı deri koltuklar,  
n Devrilmeyi önleyici sistem n Bluetooth n Ford SYNC ve Acil durum yardımı n USB soketi n 8” Dokunmatik Ekranlı Müzik Sistemi

SELECTIVE (TİTANİUM’e ilave olarak)
n 18” alaşımlı jantlar n Otomatik park sistemi n Sony müzik sistemi n Anahtarsız giriş sistemi n Akıllı bagaj kapağı n Sony Navigasyon Sistemi

NAVİGASYON PAKETİ VE GERİ GÖRÜŞ KAMERASI
TEKNO PAKET  n Şerit takip sistemi n Şeritte kalma yardımcısı n Sürücü dikkat takip sistemi n Otomatik uzun farlar 

n Aktif şehir içi güvenlik sistemin Kör nokta uyarı sistemi n Bi-Xenon farlar (Far Yıkama Sistemi ile) n Gündüz yanan led farlar 

AÇILABİLİR CAM TAVAN

OPSİYONLAR

Bas›m hatalar›ndan ve Ford Şirketi taraf›ndan modellerde yap›lacak değişikliklerden firmam›z sorumlu değildir. Güncel bilgi al›n›z.42
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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 1560         95 PS  215 NM 4.0 lt 575
Titanium Plus Kombi 1560         95 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 Ön koltuk arkalarında sehpalar 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 Otomatik start/stop n Isıtmalı ön cam 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 SYNC2 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

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 1560         95 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 1560 95 PS 215 NM 4.9 lt 650 KG
Titanium Kombi  1560 115 PS  270 NM 4.9 lt 650 KG
Connect 1.5 TDCİ A/T  1490 120 PS  300 NM 4.4 lt 650 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 1560 75 825 4.8 lt DİZEL
1.6 L TDCi Dizel 95 PS (Uzun Şasi) 5 ileri manuel 1560 95  1000 4.9 lt DİZEL
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TOURNEOTOURNEO
CUSTOMCUSTOM

TRANSITTRANSIT
CUSTOMCUSTOM

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

Trend / Van 2198 100 310 1307
Trend / Van / Kombi 2198 125 350 1179
Delux / Kombi 2198 155 385 1179
Trend / 8+1 2198 125 350 914
Titanium / 8+1 2198 155 385 891

TREND (Panel Van) 
n 15” jantlar 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 15” jantlar 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 Katlanabilinir yan aynalar n Ön ve arka park sensörü n Yolcu hava yastığı 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 Kilitli torpido gözü 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
n Önden ve arkadan üflemeli klima n Hız kontrol sistemi n Isıtmalı sürücü koltuğu

TİTANİUM PLUS (8+1 Titanium’a ilave olarak)
n Isıtmalı ön cam n Elektrikli ayarlı sürücü koltuğu n Otomatik yanan farlar n Yağmur sensörü n Geri görüş kamerası n Sürücü dikkat takip sistemi 
n Şerit takip sistemi n Deri döşemeli koltuklar

NET GÖRÜŞ PAKETİ (Trend modellerde) n Isıtmalı ön cam n Silecek suyu seviye kontrolü

NET GÖRÜŞ PAKETİ (Delüx modellerde) n Isıtmalı ön cam n Silecek suyu seviye kontrolü n Yağmur sensörü n Otomatik yanan farlar

DELÜX (Trend’e ilave olarak) (Kombi)
n 16” alüminyum alaşımlı çelik jantlar n Karartılmış arka camlar n Kilitli torpido gözü 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

TREND (Panel Van) 
n Manuel 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 I n Direksiyon üzerinde müzik 
sistemi kontrolü n USB ve AUX girişi n Bluetooth n 6 hoparlör n 4” 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 Karartılmış arka camlar n Krom kaplama elektrikli, ısıtmalı 
yan aynalar n 16” alaşım jantlar n Ön sis farları n Arka sis farları n Bagaj alanında yük bağlama kancaları 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

DONANIMLAR

XLT 4X2 - 4X4 A/T
n 17” alaşım jantlar n Çift bölgeli dijital klima n Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası n Ford SYNC II n SD kart girişi 
n 8” renkli dokunmatik ekran n Geri görüş kamerası n Soğutuculu orta konsol n Arka park sensörü n Eğim iniş kontrol sistemi 
n Elektronik güç aktarım kumandası (ESOF) n Diferansiyel kilidi

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 Parlak siyah, ön ızgara, kapı ve bagaj kapağı kolu n Siyah spor barlar n Tavan rayları 
n Parlak siyah, elektrikli, ısıtmalı, entegre sinyalli, elektrikli katlanan yan aynalar n 18” alaşım jantlar

Model Sİlİndİr Hacmİ Maksİmum güç  Maksİmum tork  YAKIT TÜKETİMİ  İSTİHAP
 (CC) (PS/DD) (NM/DD) 0-100Km/s) HADDİ (kg)

Ranger 4X2  2198 160 / 3700 395 / 1500-2500 7,6 908
Ranger 4X2  Otm. 2198 160 / 3700 395 / 1500-2500 8,9 890
Ranger 4X4 2198 160 / 3700 395 / 1500-2500 8,1 1228
Ranger 4X4 Otm. 2198 160 / 3700 395 / 1500-2500 9,4 1055
Ranger 4X4 WILDTRAK Otm. 3198 200 / 3000 470 / 1500-2750 9,6 926
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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 2200 125 350 1484 9,5 8,5
350 L 2200 155 385 1427 11 8,5
350 L Y. Tavan 2200   155   385   1400   12.4     8.5 
350 E 2200 155 385 1257 15,1 8,5
350 ED 2200 155 385 1192 15,1 8,5

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. 

DELÜX (Sadece minibüsler için)
n Ön sis farlar n Önden ve arkadan üflemeli klima n Deri direksiyon simidi n Hız Kontrol Sistemi 
n Eğimi ayarlanabilir koltuk sırtlıkları n Ford SYNC Sistemi n Deri vites kolu n Gümüş renkli radyatör ızgarası

n Klima (önden üflemeli) n Sensör (Ön-arka park sensörü, Sis farları) n Hız Kontrol Sistemi (Kamyonetler için)

OPSİYONLAR

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 2200 125 350 1256 2.10 X 2,77 8.5
350 M KAMYONET 2200 155 385 1403 2.10 X 3.14 8.5
350 L KAMYONET 2200 155 385 1343 2.10 X 3.60 8.5
350 ED ŞASE KAMYONET 2200 155 385 1651 2.20 X 4.15 8,5

MODEL SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ  MAKSİMUM TORK  KİŞİ  YAKIT TÜKETİMİ 
 (CC) (PS/DD) (NM/DD) SAYISI LT/100KM ORT. 

370 M 11+1 2200 155 385 11+1 8,5
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
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FORD BRONCOFORD BRONCO
BİR AMERİKAN İKONU
Sınıfında yeni bir soluk
Dönemin Ford Genel Müdür Yardımcısı 
Donald N. Frey, 1960’lı yılların başında 
kompakt SUV araçlarının, Jeep tarzı araç-
lara göre daha sürücü dostu olduğu görü-
şüyle, bu sınıfta yer alacak bir araç üret-
me arayışına girdi. Her ne kadar o yıllarda 
Frey’in “bebeği” Ford Mustang üretim 
aşamasının sonuna gelmiş olsa da, kom-
pakt SUV sınıfında bir araç üretmek de 
zamanın şartları ve müşteri talepleri gere-
ği elzemdi. Bu gereklilikle, ilk Ford Bron-
co, 1966 yılında Ford tarafından piyasaya 
tanıtıldı. Bronco’nun Ford için önemi, 
hem şirketin ürettiği ilk SUV olması hem 
de şirketin başka hiçbir modelinde olma-
yan şasi, süspansiyon ve gövde tasarımını 
kullanıyor olmasıydı. Ford Mühendisi 
Paul G. Axelrad tarafından dizayn edilen 
Bronco, tasarım anlamında basitlik ve 
ekonomi sağlarken; piyasaya roadster ve 
vagon varyasyonlarıyla sunuldu. Piyasa-
daki diğer modellere göre daha modern 
görünümü ve uygun fiyatıyla kendi sınıfı-
nı uzunca bir süre domine etti. 

Özünde bir yarışçı
Piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren çok 
iyi satış rakamları yakalayan Bronco’nun 
aslında off-road yarışlarının getirdiği çe-
tin koşullara çok iyi adapte olabileceği-
nin insanlar tarafından fark edilmesi çok 
uzun sürmedi. Yarış aracı üreticisi Bill 
Stroppe ise araçtan bu şekilde faydala-
nan en önemli kişilerdendi. Bronco’nun 

piyasaya sürülmesinin hemen ardından 
Bill, uzun mesafe off-road yarışlarında 
boy gösterecek bir Bronco takımı kurdu. 
Sonraları SHM Broncos olarak anılacak 
ekip başta Mint 400, Baja 500 ve Mexi-
can 1000 olmak üzere sayısız yarışta ipi 
göğüsledi. Her ne kadar kısa bir yarış 
ömrü olsa da Ford Bronco, fanları tara-
fından hâlâ en başarılı ve kült SUV mo-
deli olarak gösteriliyor. 

Üzerine şarkılar yazılan araç
Amerikan otomotiv endüstrisinde en çok 
satılan araçlardan biri olması, tamamen 
arazi kimliği üzerine dizayn edilmesi, 
gücü ve karakteriyle tam bir Amerikan 
olan Ford Bronco adına pek çok şarkı 
yazılmış olması, bunların çoğunun da 
Country şarkıları olması, elbette ki hiç 
şaşırtıcı değil. Luke Bryan aracına “My 
Ol’ Bronco” diyerek seslenirken, Jason 
Aldean “Hicktown” şarkısında aracıyla 
kasabada bir tura çıkıyor. Canaan Smith 
ise kaybettiği kardeşini ve çok sevdiği 
aracını “Bronco” adını verdiği şarkıyla 

anıyor. Bunun yanında Bronco Red Hot 
Chili Peppers’ın By The Way klibinde de 
grubun ünlü basçıcı Flea tarafından sürü-
lüyor.

Kovalamacanın ortasında
Ford Bronco, Amerikan popüler kültür 
sahnesindeki en büyük rolünü ise 1994 
yılında O. J. Simpson cinayet davasında-
ki yeri ile aldı. O sıralar eski eşi ve arka-
daşını öldürmek suçuyla polis tarafından 
aranmakta olan eski futbol yıldızı O. J. 
Simpson, eski takım arkadaşı Al Cow-
lings tarafından sürülen 1993 model be-
yaz bir Bronco içinde Güney Kaliforniya 
yolunda kaçmaya çalışırken Los Angeles 
Polis Departmanı tarafından geniş çaplı 
bir kovalamacanın sonunda yakalandı. 
Arabanın arkasında başına silah doğrult-
muş şekilde oturan O. J. Simpson ve onu 
saatte 65 km hızla takip eden polis araba-
larının görüntüsü televizyonda canlı ola-
rak verildi ve bu canlı yayın Amerikan te-
levizyon tarihindeki ilk canlı suçlu-polis 
kovalamacası olarak yerini alırken, tam 
95 milyon kişi tarafından izlendi. Beyaz 
Ford Bronco ve arkasındaki polis konvo-
yunun oluşturduğu görüntü bugün bile 
Amerikan popüler kültürünün en ikonik 
ve tartışmalı görüntülerinden biri olarak 
milyonlarca insanın hafızasında yer etti.

YAZI: BURAK CANER ÇAĞLAYAN 

Geçmişin İzleri
Keleşlerlife

FORD BRONCO

O. J. Simpson, Beyaz Ford Bronco’suyla polis konvoyu tarafından kovalanırken 
çekilen bu fotoğraf 100 milyon Amerikalı tarafından canlı izlendi. Fotoğraf, bugün 
bile Amerikan popüler kültürünün en ikonik ve tartışmalı görüntülerinden biri 
olarak milyonlarca insanın hafızasında yer etmiş durumda.
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