
Keleşler Ford Plaza’nın
ücretsiz dergisidir

MART-NİSAN 2017  Sayı:57

Yeni Ford Kuga ile 
Harekete geç



kelesler.ranger.42x29.7cm.indd   2 16/12/16   14:33kelesler.ranger.42x29.7cm.indd   1 16/12/16   14:33kelesler.ranger.42x29.7cm.indd   1 16/12/16   14:33 kelesler.ranger.42x29.7cm.indd   2 16/12/16   14:33



4

içindekiler

KAPAK KONUSU
YENI FORD KUGA ILE

HAREKETE GEÇ

22 28

38

36

32

08

2416

06

16

20

22

24

28

30

32

36

38

41

54

ANMA
Özlemle anıyoruz...

SÖYLEŞİ
Ford Otosan Satış Sonrası Direktörü Tibet Soysal

SAHİBİNİN SESİ
Keleşler Ford’da hizmetler çeşitlendikçe memnuniyet artıyor 

MERCEK
Park etmenin en kolay ve eğlenceli hali: Otomatik Park Sistemi

GEZİ
Kadim kültürlerin mirası: Ishakpaşa Sarayı   

TEKNOLOJİ
Mars bize kapılarını açacak mı?

SAĞLIKLI YAŞAM
Gençleşmek, yenilenmek kendi hücrelerinizle mümkün 

10 ADIMDA
En etkileyici 10 tren rotası 

SÜPER İKİLİ
Bu toprakların ayrılmaz ikilisi; çay ve simit  

BİZDEN HABERLER
Keleşler Ford, değişimin gücünü hizmetlerine yansıtıyor    

MODELLER

GEÇMİŞİN İZLERİ

İmtiyaz Sahibi ve 
Genel Yayın Yönetmeni 
Keleşler A.Ş. adına 
Banu Keleş

Yayın Koordinatörü 
Erdem Çağlayan
erdem@ozdeyayincilik.com

Editör 
Özden Kılıç 
ozdenkilic@ozdeyayincilik.com

Sanat Yönetmeni
Emrah Yıldırım

Katkıda Bulunanlar
Ahmet Yazgan, Ahmet Kahya,
Yasemin Keleş 
 
Yapım

Özde Yayıncılık ve 
Tasarım Hizmetleri
Tel: 0212 270 96 34 
www.ozdeyayincilik.com 

Baskı: 
İstanbul Basım
Tel: 0212 603 26 20-21 

Yayın Türü: Yerel, Süreli 

Uluyol Cad. No: 25/A Bayrampaşa - İstanbul
Santral: (0212) 417 39 15 - Fax: (0212) 545 67 83

Satış Dahili no e-mail Gsm
Ticari Araç 136-156  
Otomobil 123-189  
2. El 124 vkirdemir@kelesler.com (534) 303 74 28
 129 usahin@kelesler.com (555) 972 82 11

Servis
Otomobil Danışmanı 163  (533) 685 47 45
Ticari Danışman 141  (533) 375 30 97
Kaporta-Boya 166-175 ileblebici@kelesler.com (555) 972 82 01
Kaza Danışma-Gündüz 166-175 osenel@kelesler.com (554) 496 67 07
Kaza Danışma-Gece/Güvenlik 154 - 
Müşteri İlişkileri 174 gkocayigit@kelesler.com (555) 972 82 02

Yedek Parça
Mekanik Parça Sorma 178 eyolal@kelesler.com
Kaporta Parça Sorma 155 galtin@kelesler.com

Keleşler Sigorta
Sigorta Satış 130-131-132-195
Müşteri İlişkileri (212) 545 79 16
Fax (212) 545 01 32
 sigorta@kelesler.com

keleslerford
kelesler.com
keleslerlife

Keleşlerlife

Merhaba;
Bahar yüzünü yavaş yavaş göstermeye başladı. Karanlık ve soğuk günlerin ardından 
doğayı tazeleyen, enerjisi, heyecanı ile duyguları harekete geçiren, ruhuyla bedene iyi 
gelen bir mevsime geçiyoruz…

Biz de baharla birlikte tamamen yenilenen Ford Kuga ile doğanın ve güneşli günlerin 
keyfini çıkarmak için “harekete geçin ‘’ diyoruz.

2008 yılında üretilmeye başlanan Kuga, yeni 1,5 lt TDCI dizel motor seçeneği ve artan 
teknolojik donanımı ile sürüşü daha güvenli, keyifli bir hale getiriyor. Showroomda 
yerini alan Yeni Kuga ile sizi test sürüşüne, Keleşler Ford ‘a bekliyoruz.

Yılın ilk sayısı söyleşi sayfalarında Ford Otosan Satış Sonrası Direktörü Tibet Soysal 
ile satış sonrası memnuniyeti konuştuk. Seyahat planlarınızı yaparken 10 adım 
sayfalarımızda etkileyici tren rotaları belki size de ilham verecek. Park etmenin en 
eğlenceli hali otomatik park sistemi ve diğer konularımızın da ilginizi çekeceğini 
umuyorum. 

Son olarak her geçen gün artan şiddeti gördükçe en çok sevgiye ihtiyacımız olduğunu 
düşünüyorum. Hayatı daha mutlu yaşamak elimizde; başarının, huzurun, sadakatin, 
güvenin anahtarı sevgi.

Sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler.

Banu Keleş
Genel Yayın Yönetmeni
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Özlemle anıyoruz...
ARAMIZDAN AYRILIŞLARININ 11’İNCİ YILINDA AİLEMİZİN DEĞERLİ 
ÜYELERİ MEHMET KELEŞ’İ, AHMET KELEŞ’İ VE EŞİ 
CANAN KELEŞ’İ SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ.  
KELEŞLER FORD AİLESİ OLARAK 2006 YILINDAN BUGÜNE 
MİRAS BIRAKTIKLARI DEĞERLERLE YOLUMUZU ÇİZİYORUZ. 

Ahmet Keleş

Mehmet Keleş

Canan Keleş
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YENİ FORD KUGA, GELİŞMİŞ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ, ETKİLEYİCİ SÜRÜŞ 
DİNAMİKLERİ VE KÜÇÜK HACİMLİ 1.5 LT DİZEL MOTORA EŞLİK EDEN MANUEL 
VE OTOMATİK ŞANZIMAN SEÇENEKLERİYLE TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULDU. 
FORD’UN KOMPAKT SUV ARACI YENİ KUGA, GELİŞMİŞ OTOMATİK PARK SİSTEMİ, 
AKILLI BAGAJ KAPAĞI, GELİŞMİŞ AKTİF ŞEHİR İÇİ GÜVENLİK SİSTEMİ GİBİ BİRÇOK 
ÖZELLİĞİ BARINDIRIYOR. YENİ FORD KUGA, HAREKETE GEÇMENİZ İÇİN SİZLERİ 
KELEŞLER FORD SHOWROOMU’NDA BEKLİYOR. 

Keleşlerlife
Kapak Konusu

Yeni Ford Kuga ile 

Şık, güçlü, konforlu ve gerektiğinde zorlu yol koşulları için her 
an hazır. Geçmişte yakaladığı başarıyı günümüz teknolojisiyle 
harmanlayarak harekete geçmeye çağıran Yeni Ford Kuga, 2017 
baharını çok daha renkli hale getiriyor. Avrupa’da ve Türkiye’de 
gördüğü ilgiyi taçlandırmaya hazırlanan Yeni Ford Kuga’nın 
müjdelediği özellikler, prestijden, sürüş keyfinden ve güvenlik-
ten taviz vermeyenleri son derece mutlu edecek. Başkalarının 
engel gördüğü yerde siz fırsat görüyorsanız, Yeni Ford Kuga’yla 
engelleri aşmaya hazır olun.

Çok yeni, çok etkileyici!
Ford’un SUV ürün gamında yer alan Kuga, yenilenerek 
Türkiye’de üç farklı donanım ve yeni 1.5 lt TDCi dizel  motor 
seçeneğiyle satışa sunuldu. Ford’un yeni SUV tasarım diliyle ye-
nilenerek daha cesur ve şık bir görünüme kavuşan Yeni Ford 
Kuga, teknolojileri ile daha kolay, konforlu ve eğlenceli bir sü-
rüş deneyimi sunuyor. Yeni Kuga’da yer alan Yeni Ford SYNC 
3 araç içi bilgi ve eğlence sistemi, yenilikçi sürücü destek tek-
nolojileri, ergonomik ve konforlu iç tasarım Yeni Ford Kuga’nın 
heyecan verici yenilikleri arasında bulunuyor.
Güvenlik ve donanım olarak sınıfının cazip aracı konumunu 
koruyan Yeni Ford Kuga, akıllı teknolojileriyle çıtayı yükselti-
yor. Yeni Ford Kuga’da ilk kez sunulan Elektronik Park Freni, 
direksiyona müdahale etmeden sadece bir düğmeyle dikey ve 
paralel park alanlarına park edilmesini sağlayan Gelişmiş Oto-
matik Park Sistemi; çarpışma riskini azaltmaya yardımcı olan 
Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi’nin geliştirilmiş versiyonu; ışı-
ğın azaldığı ortamlarda görüşü optimize eden Adaptif Ön Far 
Sistemi; Akıllı Bagaj Kapağı ve Ecoboost motor seçeneği ile su-

nulan Ford Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi, aracın tekno-
lojik özellikleri arasında yer alıyor.

Tasarımıyla ilham ve keyif veriyor 
Güçlü ve sofistike bir görünüme kavuşan Yeni Kuga, Ford’un 
yeni SUV tasarım yaklaşımını EcoSport ve Edge modelleriyle 
paylaşıyor. Yeni trapezoid ızgara ve altında yer alan daha küçük 
ızgaranın yanlarında LED gündüz farları ve şık görünümlü yeni 
sis farları yer alıyor. Yeniden tasarlanan stop lambaları ise sportif 
görünümü tamamlayarak Kuga’ya dinamizm katıyor. 
Yeni Kuga’nın titizlikle üretilmiş iç mekânı, yolculara ve sürücü-
ye daha ergonomik, şık ve konforlu bir deneyim yaşatıyor. Daha 
sezgisel hale getirilen direksiyon ve klima kumandalarında, ar-
tık daha az sayıda ve daha kolay ayırt edilebilen butonlar yer alı-
yor. Direksiyon, soğuk havalarda konforu artırmak için ısıtmalı 
deri opsiyonuyla sunulurken, otomatik şanzımanlı yeni Kuga 
modellerinde yer alan direksiyona monte edilmiş tuş takımı ile 
sürücülerin ellerini direksiyondan ayırmadan vites geçişlerini 
manuel olarak yapabilmelerine imkân veriliyor.

PERFORMANS IÇIN YAKIT EKONOMISINDEN 
TAVIZ VERMEYE GEREK YOK 
YENİ FORD KUGA, İKİ FARKLI ÇEKİŞ SİSTEMİ, ÜÇ FARKLI DONANIM 
SEÇENEĞİ, DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR TERCİHLERİYLE SATIŞA 
SUNULUYOR. FORD KUGA’DA İLK KEZ SUNULAN 1.5 LT’LİK TDCİ 
MOTOR, 6 İLERİ POWERSHİFT ŞANZIMANLA BİRLİKTE HEM 
PERFORMANS HEM DE DÜŞÜK YAKIT TÜKETİM DEĞERLERİYLE 
DAHA FAZLA EKONOMİ SUNARKEN, REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR.



Özgür Yücetürk: 
“SUV segmentinde donanım 
ve teknoloji çıtasını 
Yeni Ford Kuga’yla yükseltiyoruz”

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış
Sonrasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Yeni Ford Kuga’nın basın lansmanı Şubat ayı sonunda 
etkileyici mimarisi ve coğrafyasıyla Kuga’nın ruhuna eşlik 
eden Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirildi. 
Burada Yeni Ford Kuga’nın sunduklarını anlatan 
Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, 
şu değerlendirmelerde bulundu:  “Geçtiğimiz sene 
paylaştığımız “Bir Başka” stratejisiyle güçlendirdiğimiz 
ürün portföyümüzü yenilemeye devam ediyoruz. 
Yeni Ford Kuga’yı, SUV segmentinde öncü modelimiz 
olarak konumluyoruz. Yeni Kuga’da sunacağımız, SUV 
segmentinde çok önemli bir yere sahip olan 1,5 litre dizel 
motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle daha geniş bir 
müşteri kitlesine hitap ediyoruz. Sunduğumuz zengin 
donanım seçenekleriyle Kuga müşterilerinin de farklı 
beklentilerini karşılarken segmentte donanım ve teknoloji 
çıtasını yükseltiyoruz. Yeni Ford Kuga, şık ve cesur 
tasarımı, ekonomik ve verimli yeni motor ve şanzıman 
seçenekleri ve ileri teknolojik özellikleri ile rekabette 
güçlü bir şekilde yerini alıyor ve segmentin önemli 
oyuncularından biri olmaya hazırlanıyor.”
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Yeni Ford Kuga, Türkiye’de Style, Titanium ve ST-line olmak üzere üç 
donanım seçeneğiyle sunuluyor. Style donanım seviyesiyle başlayan Yeni 
Ford Kuga’da birçok teknoloji ve fonksiyonel özellik standart olarak su-
nulurken, opsiyonel jant seçeneği ve aksesuarlarla aracın kişiselleştiril-
mesi sağlanıyor. Kuga’nın ST-Line donanım seviyesi ise sportif görünüm 
ve spor süspansiyonuyla öne çıkıyor.

Kusursuz performans ve verimlilik kombinasyonu
Yeni 1,5 lt hacminde, turbo beslemeli Duratorq TDCi dizel motorun ilk 
kez sunulduğu Yeni Ford Kuga, hem manuel hem de Powershift otoma-
tik şanzımanla tercih edilebiliyor. Yeni 120 PS 1,5 lt TDCi motor, ma-
nuel şanzıman kombinasyonu önceki 2,0 lt TDCi motorun yerini alıyor. 
Ford, bu yeni motorda yakıt verimliliğini yaklaşık yüzde 5 geliştirerek 
aynı gücü üretirken ortalamada 4,4 lt/100 km yakıt tüketimi ve 115 g/km 
CO2 emisyon değerlerine ulaşıyor. 1,5 lt TDCi motor 6 ileri PowerShift 
otomatik şanzıman kombinasyonu ise 120 PS güç ve 300 Nm’lik yüksek 
performans değerini sunuyor ve 4,8 lt/100 km yakıt tüketimi ve 124g/km 
CO2 emisyon değerine ulaşıyor. Yeni Ford Kuga’da sunulan tek benzinli 
versiyon olan 1,,5 lt’lik Ecoboost motor ise Türkiye’de otomatik şanzıman 
kombinasyonuyla 182 PS ve 240 Nm’lik performans değerlerini sağlıyor. 
Bu versiyonda ayrıca akıllı dört tekerlekten çekiş özelliği standart olarak 
yer alıyor.

Yeni Ford Kuga, güvenliğinize ve 
hayatınızı kolaylaştırmaya odaklanıyor 
Yeni Ford Kuga, sahip olduğu asistan teknolojileriyle sürüşü ve park et-
meyi kolaylaştırıyor. Ultrasonik sensörleri kullanarak çalışan Gelişmiş 
Otomatik Park Sistemi, sürücünün direksiyona dokunmadan sadece gaz 
ve fren pedalı kontrolüyle dikey ve paralel boşluklara park edebilmesi-
ni sağlıyor. Park yerinden çıkarken gerçekleşebilecek kazaları önlemek 
için geliştirilen Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ise her iki taraftan gelebilecek 

İç mekânda her şey istediğiniz gibi

Yeni Ford Kuga’nın iç mekân tasarımı sürücü ve yolcuların 
ihtiyaçları dikkate alınarak titizlikle tasarlandı. Tercihe göre 
satın alınabilen ısıtmalı sürücü ve ön yolcu koltuklarla bir-
likte ısıtmalı direksiyon sayesinde dondurucu kış günlerinde 
direksiyon başına geçmek daha keyifli hale geliyor. Opsiyon 
olarak sunulan lüks panoramik cam tavan, iç mekânı daha 
aydınlık ve ferah hale getirmek üzere aralanarak ya da arka 
tavanın altına kayarak açılan iki kısımlı seçeneği ile sunu-
luyor. Aracın tavanı doğal ışığın girişine izin verirken, gü-
neş ışığını yansıtma özelliğine sahip camı ise aynı zamanda 
serin kalmanızı sağlar ve sizi zararlı UV ışınlarından korur. 
Akıllıca tasarlanmış Elektronik Park Freni, geleneksel el freni 
kolunu tarihe gömüyor. Park frenini şimdi orta konsol üze-
rindeki basit bir düğme ile zahmetsizce devreye sokabilirsi-
niz. İsteğe bağlı bir özellik olan Çift Bölgeli Elektronik İklim 
Kontrollü Klima ile siz ve yolcularınızın tercih ettiği kabin 
sıcaklığını belirlersiniz, gelişmiş klima özelliğine sahip sistem 

bu sıcaklıkları korur. Ford Kuga’nın bagaj alanı, hem geniş 
hem de esnektir. Bu şekilde, spor faaliyetleri ile dolu bir 

hafta sonu, aile tatilleri ve mağaza gezintileri için ih-
tiyaç duyduğunuz her şeyi bagaja sığdırabilirsiniz. 

Beş kişinin rahatlıkla oturduğu durumda, ba-

gaj kompartımanı düşük seviyede ayarlanarak, daha derin, 
406 litre kapasiteli bir alan sunabilir. İki koltuk modunda, 
aşağıda gizli kompartıman ile düz bir yükleme alanı ve tam 
1.603 litre kapasiteli bir bagaj sunumu için daha yüksek bir 
ayarlama yapabilirsiniz. Kolay katlanır arka koltuklar, tek elle 
60:40 oranda birbirinden ayrılarak arkada daha fazla alan 
oluşturmanıza yardımcı olabilir. Kuga’nın iç aydınlatması, 
orta konsol, kapı cepleri, kapı kolları ve ön ayak boşlukları-
na hafif bir ışık verir. Sıcak kırmızıdan, soğuk maviye kadar 
değişen yedi farklı renkte sunulan bu renkler ile haftanın her 
günü farklı bir renk seçebilirsiniz.

SYNC 3 geliştirildi, tüm yolculuklar 
daha eğlenceli hale geldi 
Yeni Ford Kuga’da Titanium ve ST-Line donanımlarında su-
nulan SYNC3 multimedya, araç içi bilgi ve eğlence sistemi 
sesli olarak kontrol edilebiliyor. SYNC 3’ün 8 inçlik do-
kunmatik ekranını tıpkı akıllı telefonlarındaki gibi tuta-
rak kaydırma hareketleriyle de kullanılabiliyor. Yeni 
Kuga’da ilk kez sunulmaya başlanan Apple CarP-
lay ve Android Auto ile akıllı telefonlarda yer 
alan birçok uygulamaya da ulaşılabiliyor. 

10
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araçlara karşı sürücüyü uyarıyor. 40 metre 
mesafeye kadarki hareketli araçları algılaya-
bilen radar sistemi, park yerinden çıkarken 
kör noktalardan dolayı oluşan kazaları da 
önlemiş oluyor. Yeni Kuga’nın önemli güven-
lik önlemlerinden biri de şehir içinde aracın 
önüne çıkabilecek araçlara karşı hızlı şekil-
de devreye giren Aktif Şehir İçi Güvenlik 
Sistemi. Bir önceki nesil Kuga’da 30 km/s al-
tındaki hızlarda çalışan sistem, Yeni Kuga’da 
50 km/s ve altındaki hızlarda aktif şekilde 
çalışıyor. Radar sistemleri, aracın önünde 
seyir halinde olan araç ile aradaki mesafeyi 
kontrol ederek, gerekli durumda fren peda-
lına sürücü tarafından herhangi bir basınç 
uygulanmaması durumunda motor torkunu 
otomatik olarak keserek fren pedalına basınç 
uyguluyor ve aracı durdurarak olası çarpışma 
riskinin ya da şiddetinin azaltılmasına des-
tek oluyor. Yeni Kuga’da bir diğer öne çıkan 
özellik Adaptif Hız Kontrol Sistemi. Önde-
ki radar sensörler ile yolu izleyen ve önünde 
araç algıladığında yavaşlamasını sağlayan ge-
lişmiş bir hız kontrol sistemi. Sistem daha ya-
vaş bir araç tespit ettiğinde, arabayı önceden 
belirlenmiş bir mesafeyi korumak için yavaş-

latıyor, öndeki yol açık olduğunda da sistem 
seçilen hıza kadar hızlanıyor. Yeni Kuga’da 
1,5 lt Ecoboost motorda sunulan Ford Akıllı 
Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi, her teker-
leğe gönderilen torku 20 salisede, yani göz 
kırpma hareketinden 20 kat daha hızlı şekil-
de ayarlayarak, özellikle kaygan zemin şart-
larında sürüşü ve çekişi optimize ediyor. Bu 
teknoloji yalnız ihtiyaç duyulduğu durumlar-
da etkinleşerek, daha rahat yol koşullarında 
yakıt tasarrufu da sağlıyor.
Yeni özellikleriyle konforlu bir sürüş vaat 
eden Kuga, hayatı daha da kolaylaştırıyor. 
Elektrikli Park Freni tek tuşla aracınızı gü-
vene alıp orta konsolda daha fazla saklama 
alanına yer açarken kapı kilidi göstergesi 
sürücülere bir bakışta kapıların kilitli olup 
olmadığını görme imkânı sağlıyor. Ford’un 
yeni nesil MyKey teknolojisi, Kuga sürücü-
lerine, araçlarını başka sürücülere verdikle-
rinde anahtarı programlayabilme, bu sayede 
gelen çağrıları engelleme, üst hız limitini sı-
nırlama, sürücü asistanını ve güvenlik özel-
liklerini devre dışı bırakmaya izin vermeme, 
müzik sisteminin maksimum ses düzeyini 
düşürme ve araçtakilerin emniyet kemerle-
rini takmamaları durumunda müzik ve ses 
sistemini tamamen devre dışı bırakma imka-
nı veriyor. Geliştirilmiş MyKey sistemi gerek 
hız sınırlandırıcı, gerek hız uyarıcı ayarla-
rında eski MyKey teknolojisine göre daha 
fazla sayıda seçenek sunuyor. Yeni Kuga’da 
ilk defa sunulan Ford’un Ayarlanabilir Bi-
Xenon Far Sistemi ise ortamın aydınlık 
düzeyini algılıyor ve yeni bi-xenon farların 
hüzme açısını aracın hızına, manevra açısına 
ve öndeki cisimle arasındaki mesafeye bağlı 
olarak yedi ayardan birine ayarlayarak görü-
şü optimize ediyor.

YENİ FORD KUGA 
ST-LINE  
Spor gövde tasarımı ve alçak 
süspansiyondan ön sis farlarına 
kadar her şey göz kamaştırıyor. 
Benzersiz ‘siyah’ alaşım jant 
tasarımı ve bilindik ST-Line 
özellikleri: ST-Line, hemen ayırt 
edilebilen bir dış görünüm 
yaratarak Ford Kuga’nıza yolda 
güçlü bir duruş kazandırıyor.
Özel alaşım pedallar, rahat 
spor direksiyon, armalı kapı 
eşikleri... ST-Line baktığınız her 
noktada, her yola çıkışınızda sizi 
ödüllendiriyor. Üstelik benzersiz 
spor koltukları ile konfor ve 
kontrolün keyfini yaşatan 
bir sürüş deneyimi sunuyor.
Özel seçilen gelişmiş dizel ve 
ödüllü EcoBoost benzinli motor 
seçenekleri, 120 PS ile 182 PS 
arası performansın yanı sıra 
olağanüstü yakıt verimliliği 
sunuyor. Daha hassas viraj 
dönüşleri için geliştirilmiş spor 
süspansiyon, şasiyi zemine 
yaklaştırıyor.
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Kapak Konusu

Rakamlarla Yeni Kuga’da 1,5 lt 
Ecoboost motorda sunulan 

Ford Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş 
Sistemi, her tekerleğe gönderilen 
torku 20 salisede, yani göz kırpma 

hareketinden 20 kat daha hızlı şekilde 
ayarlayarak, özellikle kaygan zemin 

şartlarında sürüşü ve çekişi 
optimize ediyor.

1,5 lt TDCi motor 
6 ileri PowerShift 

otomatik şanzıman 
kombinasyonu 120 PS güç ve 

300 Nm’lik yüksek performans 
değerini sunuyor ve 4,8 lt/100 

km yakıt tüketimi ve 
124g/km CO2 emisyon 

değerini sağlıyor.

Kuga tüm Avrupa’da 
2014 yılında 84,500 olan 

satış adedini ilerleyen dönemde 
yüzde 19 oranında artırarak 

101,800’e yükseltti. Ford’un SUV 
kategorisindeki araçlarının 

toplam satışı ise 2016 yılında 
200 bin adede ulaştı. 

Yeni Ford Kuga’da 
sunulan tek benzinli versiyon 
olan 1,,5 lt’lik Ecoboost motor 
Türkiye’de otomatik şanzıman 

kombinasyonuyla 182 PS ve 240 Nm’lik 
performans değerlerini sağlıyor. 
Bu versiyonda ayrıca akıllı dört 

tekerlekten çekiş özelliği 
standart olarak 

yer alıyor.

Yeni Ford Kuga, 
beş kişinin rahatlıkla oturduğu 

durumda, bagaj kompartımanı düşük 
seviyede ayarlanarak, daha derin, 406 
litre kapasiteli bir alan sunabiliyor. 

İki koltuk modunda, aşağıda gizli 
kompartıman ile düz bir yükleme 

alanı ve tam 1.603 litre kapasiteli 
bir bagaj sunumu için daha yüksek 

bir ayarlama yapmak da 
mümkün. 

İlk nesli 2008 yılında 
üretilen ve dünyanın birçok 

ülkesinde satışa sunulan 
Ford Kuga, bugün dünyanın 

en çok tercih edilen SUV araçlarından 
biri olma özelliğini koruyor. 

Yeni Ford Kuga ülkemizde Style, 
Titanium ve ST-Line donanım 

seçenekleriyle satın 
alınabiliyor. 

Kolay katlanır 
arka koltuklar, tek elle 

60:40 oranda birbirinden 
ayrılarak arkada 
daha fazla alan 

oluşturmanıza yardımcı 
olabilir. 

Yeni Aktif Şehir 
İçi Güvenlik Sistemi, 
düşük hızlarda ya da 

saatte 50 km’nin altında 
bir hızda seyrederken 

çarpışmanın önlenmesine 
yardımcı oluyor.

14

Yeni Ford Kuga

Ford Kuga’nın 
SYNC 3 sistemi 

sesli komutlar veya 
8” renkli dokunmatik ekran 
ile telefonunuzu, müziğinizi, 
navigasyon sistemini kontrol 

etmenizi ve her zaman 
bağlantıda kalmanızı 

sağlıyor.
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Eğitim hayatınız ve kariyerinizi şekillendiren süreç hakkında 
bilgi verir misiniz? 
Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra lisans eğiti-
mimi İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü’nde tamamladım. Üniversitenin ardından hemen 
iş hayatına atılarak iki yıl süreyle bir otomasyon firmasında 
çalıştım. Bu süre zarfında yüksek lisans eğitimime devam et-
tim. Ford Otosan’la yollarımın kesişmesi ise 1996 yılına denk 
geliyor. O tarihte Otosan Pazarlama A.Ş.’de  (OPAŞ) Ürün 
Uzmanı unvanıyla çalışmaya başladım. İşe girdikten yaklaşık 
dört ay sonra Koç Holding ve Ford Motor Company hisse-
lerini eşitledi. Bu yapılanmayla birlikte gelişen yeni dönemin 
bir parçası olmak bana gerçekten büyük mutluluk verdi. Ka-
riyerime pazarlamada başladım ve orada ilerledim. Sırasıyla 
Ticari Araçlardan Sorumlu Ürün Müdürlüğü, Satış Planlama 
Müdürlüğü ve İstanbul bölgesinden sorumlu Bölge Müdür-
lüğü görevlerini üstlendim. Bölge Müdürlüğü döneminde ba-
yilerimizle ve müşterilerimizle çok yakın temas halinde olma 
şansına sahip oldum. Açıkçası kişisel olarak da bana çok şey 
kattı. Devamında Filo Satış Müdürlüğü’ne atandım. Aynı sü-
reçte Koç Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamam-
ladım. Bu noktada kariyerim için yeni bir adım olarak Ford 
Europe’un Köln’deki merkezinde iki yıl boyunca görev aldım. 
Ford Company’nin bir makine gibi işleyen global süreçleri-
ni yakından görme ve deneyim kazanma adına çok verimli 
bir görevdi. Ben Almanya’dayken Ford Otosan’ın satış ve satış 
sonrası operasyonları birleşti. Türkiye’ye döndüğümde Saha 
Operasyonları Müdürü oldum. Onun akabinde de Pazarlama 
bölümünün başına Pazarlama Müdürü olarak geçtim.
2014 yılında Satış Sonrası Direktörlüğü’ne getirildim. Burası 
şirketimizin atardamarlarından biri. Üç yıl geride kaldı. Ekip 
ve diğer bağlantılı birimlerle önemli çalışmalara imza attık; at-
maya da devam ediyoruz. 
Kişisel anlamda belirtmem gerekir ki şirketim, 20 yıl boyunca 
birçok farklı disiplini deneyimleme fırsatını bana sağladı. Her 
bir görev muazzam bir deneyim oldu. Bu çeşitlilik sayesinde 
daha vizyoner bir gözle bakıp, işleyişi farklı açılardan değer-
lendirme şansını yakalıyorsunuz. 

Satış Sonrası, farklı yetkinlikleri bir arada toplaması ve sür-
dürülebilirliğe etkisiyle büyük önem taşıyor. Bu çerçevede yü-
rüttüğünüz çalışmaları detaylandırır mısınız? 
Yaklaşık üç yıldır Satış Sonrası Direktörü olarak görev yapı-
yorum. Bölümümüz Özgür Yücetürk’e bağlı ana birimlerden 
biri. Satış Sonrası, 2014 yılında gerçekleşen yapılanmayla tüm 
satış sonrası sürecini, değer zincirini baştan sona yöneten bir 
nokta haline geldi.
Fabrikamız çok büyük üretimler yapıyor, zamanla bazı araçlar 
devreden çıkıyor. Mesela eski Ford Transit’i ele alırsak, bu ara-
ca 15 yıl boyunca yedek parça tedariki sağlamanız gerekiyor. 
Bunun bir kısmını Ford Otosan üretiyor ama bir kısmını da 

satın alma anlaşması yaptığımız üreticilerden tedarik ediyo-
ruz. 15 yıl boyunca yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimize 
bu yedek parçaları sağlamak zorundayız. Dolayısıyla bu akışı 
korumamız gerekiyor. Burada on binlerce bileşenden ve ger-
çekten komplike bir işten bahsediyoruz. İşin üretim, ticaret 
ve lojistik yönlerini yönetmek çok iyi işleyen bir organizas-
yonu şart koşuyor. Satış Sonrası Direktörlüğü yönetimindeki 
birimler işin satın almasını, imalatçılarla planlamasını, ikmali-
ni, depolama-lojistik operasyonunu yapıyor ve bayilerimiz ile 
süreçleri yönetiyor. Biraz daha detaylandırmak gerekirse; bu 
süreçlerin her birinde Satın Alma Müdürlüğü, İkmal ve Plan-
lama Müdürlüğü, Satış & İş Geliştirme Müdürlüğü, Depo & 
Lojistik Müdürlüğü ve Saha Operasyonları Müdürlüğü olmak 
üzere beş büyük müdürlük üstlerine düşen sorumlulukları ye-
rine getiriyor.  30 bin metrekarelik son derece teknolojik bir 
depo alanımız mevcut. 60 kişilik beyaz yaka ekibimizle birlik-
te 150 kişilik üretim/depo çalışanımız görev yapıyor. Dolayı-
sıyla yurt içi 3S bayilerimize, yurt içi yedek parça bayilerimize 
ve yurt dışı müşterilerimize akışı hızlı bir şekilde sağlayabi-
liyoruz. Ayrıca 3S bayilerimizin performanslarını artırmaya 
yönelik çalışmaları yürütüyoruz. Yani tüm satış sonrası değer 
zincirini yürüten ekip bu yapının içinde diyebiliriz.

Bayilerle nasıl bir iletişim halindesiniz? 
3S bayilerimiz bizim için çok önemli. Burada hem bayi sahip-
lerimizle, hem satış, servis ve yedek parça yöneticileriyle çok 
sıkı bir iletişim içerisindeyiz. Nihai hedefimiz müşterilerimize 
en iyi satış sonrası deneyimini yaşatmak. Bayilerimiz burada 
en kritik görevi üstleniyor. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya 
ve gelişimlerine destek olmaya odaklanıyoruz. Müşterimiz bir 
servise gittiğinde temasa geçtiği kişi servis danışmanıdır. Dola-
yısıyla servis danışmanı o anda hem çalıştığı bayiyi, hem Ford 
Otosan’ı hem de Ford Motor Company’yi temsil ediyor. İşin 
arka tarafında ise aracın servis hizmeti kısmı var. 

FORD OTOSAN, 2014 YILINDA ÇOK DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRDİĞİ SATIŞ SONRASI OPERASYONLAR 
BİRİMİYLE MÜŞTERİ DENEYİMİNİ EN ÜST NOKTAYA TAŞIMAYI BAŞARIYOR. BU BAŞARIDA ÖNEMLİ 
PAYI BULUNAN FORD OTOSAN SATIŞ SONRASI DİREKTÖRÜ TİBET SOYSAL’DAN YÜRÜTÜLEN 
ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDIK. YEDEK PARÇADAN BAYİ SERVİS ORGANİZASYONUNA KADAR 
UZANAN BİR SÜRECİ TİTİZLİKLE YÖNETTİKLERİNİ BELİRTEN SOYSAL, ÇOK DAHA PROAKTİF 
HAREKET EDEBİLMEK İÇİN YATIRIMLARIN DEVAM EDECEĞİNİ DİLE GETİRDİ. 

SATIŞ SONRASI DEĞER ZİNCİRİ, 
MEMNUNİYETİ 
SÜREKLİ KILIYOR

Ford Otosan 
Satış Sonrası Direktörü

Tibet Soysal:

Röportaj ve fotoğraf: ÖZDEN KILIÇ-ERDEM ÇAĞLAYAN Keleşlerlife
Söyleşi
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Söyleşi

Evet, muazzam bir operasyonel yoğun-
luğa sahibiz ama günün sonunda ger-
çekten huzurla ayrılıyoruz buradan. Be-
nim için birimler ve insanlar arasındaki 
ahenk, uyum son derece önemli. Başarı-
yı getiren şey, ekip arasındaki uyumdur. 
Ekibimizdeki herkes takımın önemli bir 
oyuncusudur ve bizim gözümüzde tam 
krediye sahiptir. Bu karşılıklı güven ve 
destek ortamı tüm ekibi sorumluluk ala-
rak elinden gelenin en iyisini yapmaya 
motive ediyor. Tabii bunun kontrolünü 
de titizlikle yapmaya çalışıyorum. 

Özel yaşamınızdaki keyif alanlarınız-
dan bahseder misiniz? 
Eşim ve oğlum hayatımın odak nok-
tasında yer alıyor. Eşim de ihracat ko-
nusunda başarılı bir yönetici. Ama 
ne olursa olsun oğlumuz Efe’ye va-
kit ayırıyoruz. Oğlumla oldukça faz-
la ortak noktamız var. Basketbolu ve 

Fenerbahçe’yi tutkuyla seviyoruz. Zaten 
şu sıralar Fenerbahçe altyapısında bas-
ketbol oynuyor.
Ailece yaptığımız yurt dışı gezileri taze-
lenmemizi sağlayan faaliyetlerin başın-
da geliyor. Almanya’da görev yaptığım 
dönemde birçok Avrupa ülkesini keş-
fetme fırsatım oldu. Şimdilerde ise fırsat 
buldukça kıtalararası seyahatleri tercih 
ediyoruz. 
Teknolojiye meraklı bir insanım. Kişi-
sel ilgi alanlarımın başında inovasyon 
ve fütürizm geliyor. Bu konularda çok 
okuyor ve araştırıyorum. Tabii bilim-
kurgunun da benim için çok özel bir 
yeri var. Ciddi bir bilim-kurgu kitap ve 
film arşivine sahibim. Bu tür, zaman za-
man şu anki gerçeklikten uzaklaşıp ra-
hatlamak için bana çok iyi geliyor. Mü-
zik de benim için vazgeçilmez bir keyif 
kaynağı. Ağırlıklı olarak hard rock din-
liyorum ama uzun yolculuklarda daha 
soft müzikleri tercih ediyorum. Telefo-
numun bugünlerdeki melodisi Guns N’ 
Roses - Sweet Child O’ Mine...

Servis hizmeti “Mastertech” olarak ad-
landırdığımız teknik çalışanlar kont-
rolünde gerçekleştiriliyor. Bir teknik 
servis çalışanı Mastertech seviyesine 
gelebilmek için yüzlerce saatlik eğitim-
den geçiyor. Bu eğitim tüm gereklilik-
ler düşünülerek hayata geçirilen eğitim 
merkezimizde veriliyor. Hem teknis-
yenlerimiz hem de onların başındaki 
Mastertech unvanına sahip arkadaşları-
mız son derece donanımlı insanlar. Aynı 
zamanda gereken teknolojik olanaklara 
da sahipler. Dolayısıyla bayilerimize ge-
len müşterilerimiz böyle uzman ellerin 
güvencesi altında olduklarını bilmeliler. 
Bayilerimizden bize gelen her görüş bi-
zim için çok kıymetli. Bu yolla geçtiği-
miz yıllarda birçok proje devreye aldık. 
Ford LifeCard ve ikame araç projesini 
bunlara örnek olarak verebiliriz. İlerle-
yen dönemde benzer çalışmaları bayile-
rimizin katkılarıyla sürdüreceğiz. 

Satış Sonrasının aynı çizgide ama başa-
rısını yukarıya taşıyarak devam edebil-
mesi için gündemde olan projeler neler? 
Bizim ana gücümüz insan. Kişisel olarak 
söylemem gerekir ki kariyerim boyunca 
10 farklı şirkette çalışmış gibi bir dene-
yim elde ettim. Burada insana verilen 

değer ve gelişime olan destek muaz-
zam. Aynı şekilde ekibimiz içerisindeki 
insanlar da bu yönde destekleniyorlar. 
Dolayısıyla ekip olarak çok kuvvetliyiz. 
Ekibimizin kullandığı sistem altyapıla-
rı oldukça iyi. İşe nasıl inovatif bakarız 
diye sürekli sorguluyoruz. Teknoloji 
muazzam bir hızla gelişiyor. Buna uyum 
sağlamak gerekiyor. Planlamalarımızın 
daha proaktif olması için yatırım plan-
larımız var. 
Örneğin makinelerin birbirleriyle ileti-
şim kurmaya başladığı bir süreçte bu-
nun işimize yansımalarını en iyi şekilde 
öngörmeye çalışıyoruz. Artık bir oto-
mobil belirli bir kilometreye ulaştığın-
da sistemler, aracın ne kadar süre sonra 
servise geleceğini, hangi parçaların de-
ğiştirilmesi gerektiğini saptayabilecek 
noktada. Bu bilgiyle parçanın servis 
stokunda olup olmadığını, yoksa han-
gi sürede tedarik edilip ya da üretilip 
servise iletilebileceğini görebileceğiz. 
Nihayetinde ise başta müşteri memnu-
niyeti olmak üzere maliyet tasarrufun-
dan zaman yönetimine kadar uzayan 
bir zincirde birçok avantaja sahip olmak 
mümkün hale gelecek. Bunun yanında 
çalışanlarımıza verilen eğitimlerden de 
çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Tek-

nolojiye ve insana yatırım yapmaya yö-
nelik projelerimiz devam edecek. 
Bayilerimiz de bu konuda son derece 
hassaslar. Keleşler Ford’un da dâhil 
olduğu bazı bayilerimiz, Ford’un ça-
lışan memnuniyetine yönelik global 
olarak başlattığı “Müşteri Deneyimi 
Hareketi” çerçevesinde gönüllü olarak 
koçluk eğitimini sürdürüyor. Dolayı-
sıyla Keleşler’e gelen müşterilerimiz 
bu önemli koçluk eğitiminde yer alan 
yönetici ve çalışanlardan hizmet alıyor-
lar. Temel hedef yine müşteri memnu-
niyetini yukarı taşımak. Çünkü bunu 
sağlamak mutlu çalışanlardan oluşan 
ekiplerle mümkün. 

İş konusundaki hassasiyetlerinizi pay-
laşır mısınız?
Şahsen işimi keyifle ve aşkla yapıyo-
rum. Şirketime ve markama gönülden 
bağlıyım. Bunun insanın kariyerinde 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Başarılı ve çalışmaktan keyif aldığım in-
sanlarla bir aradayım. Aynı şekilde bu 
zenginliğin önemli bir parçası da bayi-
lerimiz. Samimiyetle ve gururla ifade 
etmek isterim ki Ford’la bayileri arasın-
da başka hiçbir markada olmayan çok 
güçlü bir ilişki var.  

“Şirketime ve markama gönülden bağlıyım. Başarılı ve çalışmaktan keyif aldığım insanlarla bir aradayım.”

“BAYİLERİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE ONLARLA ÇOK SIKI BİR İLETİŞİM İÇERİSİNDEYİZ. NİHAİ HEDEFİMİZ 
MÜŞTERİLERİMİZE EN İYİ SATIŞ SONRASI DENEYİMİNİ YAŞATMAK. BAYİLERİMİZ BURADA EN KRİTİK GÖREVİ 
ÜSTLENİYOR. BU NEDENLE ONLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA VE GELİŞİMLERİNE DESTEK OLMAYA 
ODAKLANIYORUZ. BU YOLLA GEÇTİĞİMİZ YILLARDA BİRÇOK PROJE DEVREYE ALDIK. İLERLEYEN DÖNEMDE 
BENZER ÇALIŞMALARI BAYİLERİMİZİN KATKILARIYLA SÜRDÜRECEĞİZ.”

“MAKİNELERİN BİRBİRLERİYLE 
İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADIĞI 
BİR SÜREÇTE BUNUN İŞİMİZE 
YANSIMALARINI EN İYİ ŞEKİLDE 
ÖNGÖRMEYE ÇALIŞIYORUZ. 
ARTIK BİR OTOMOBİL BELİRLİ 
BİR KİLOMETREYE ULAŞTIĞINDA 
SİSTEMLER, ARACIN NE 
KADAR SÜRE SONRA SERVİSE 
GELECEĞİNİ, HANGİ PARÇALARIN 
DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ 
SAPTAYABİLECEK NOKTADA. 
BU BİLGİYLE PARÇANIN SERVİS 
STOKUNDA OLUP OLMADIĞINI, 
YOKSA HANGİ SÜREDE 
TEDARİK EDİLİP YA DA ÜRETİLİP 
SERVİSE İLETİLEBİLECEĞİNİ 
GÖREBİLECEĞİZ.”

“Keleşler Ford, 
geleceği beraber 
inşa etmemiz 
için bize önemli 
bir güç sağlıyor”
Keleşler Ford, uzun yıllardır beraber 
çalıştığımız, İstanbul’daki en başarılı 
bayilerimizden biri. Zaman zaman 
yaşadığımız zor süreçleri kol kola, 
birlikte aştık. Her şeyden önce çok 
çağdaş bir yönetim anlayışları var. 
Banu Keleş ve Can Keleş gerçekten 
vizyoner yöneticiler. “Müşteri 
Deneyimi Hareketi” projesine 
dâhil olmaları da bu vizyoner 
yaklaşımlarının bir göstergesi. Ayrıca 
süreçlerin geliştirilmesine yönelik 
zengin fikirlerini de sürekli bizlerle 
paylaşıyorlar. Bu katkı geleceği 
beraber inşa etmemiz için bize 
önemli bir güç sağlıyor. Çalışanlarına 
ve müşterilerine verdikleri önemle 
standartlarını devamlı en üst noktada 
tutmayı hedefliyorlar.
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Sahibinin Sesi

Keleşler Ford’da hizmetler çeşitlendikçe 

memnuniyet artıyor 
DAHA ÖNCE BU SAYFALARDA ÇOĞUNLUKLA YENİ ARAÇ SATIN ALAN MÜŞTERİLERİMİZİN 

DÜŞÜNCELERİNE YER VERİRKEN, BU DEFA KELEŞLER FORD SERVİS, İKİNCİ EL VE KELEŞLER 
İSTANBUL SİGORTA’YI TERCİH EDEN MÜŞTERİLERİMİZİN DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMAK İSTEDİK. 

ALINAN HİZMET NE OLURSA OLSUN ORTAK PAYDA AYNI; GÜVEN VE MUTLULUK… 

1996 yılından beri 
gayrimenkulden, sağlığa ve 
kaskoya kadar tüm sigorta 
işlemlerim için Keleşler İstanbul 
Sigorta’yı tercih ediyorum. 
İlk baştan itibaren aldığım 
hizmetlerden son derece 

memnunum. Kurumsal yaklaşımı ve bugüne kadar tesis ettiği güvenle 
Keleşler İstanbul Sigorta’yı çevremdekilere de gönül rahatlığıyla 
öneriyorum. 

Keleşler İstanbul 
Sigorta’yla 
20 yıldır içim rahat 

Keleşler Ford servisini daha önce deneyimlemiş ve son derece memnun 
kalmış biri olarak ifade etmem gerekirse; verdikleri servis hizmetindeki 
hassasiyetleri, sürekli bilgilendirmeleri, sergiledikleri sıcak yaklaşımları 
ve makul fiyat politikalarıyla işlerini A’dan Z’ye eksiksiz yaptıklarını 
düşünüyorum. İlk andan itibaren aracınızı gönül rahatlığıyla emanet 
edebileceğiniz bir yere geldiğinizi anlıyorsunuz. Yapılan işlemlerle ilgili 
mutlaka bilgi veriyorlar ve bir sürprizle karşılaşmıyorsunuz. Dolayısıyla hem 
kendi isimlerini hem de markalarını gayet başarılı bir şekilde temsil ediyorlar. 
Bundan sonra da mutlaka kendilerini tercih etmeyi sürdüreceğim. 

Yağışlı havalarda aracımın ön ve arka kısmında su sızıntısı olduğunu fark ettim. Bunun üzerine iki ayrı servise gittim 
ancak ikisinde de sorun çözülemedi. Nihayetinde Keleşler Ford’a ulaştım. Servis danışmanı İlker Bey, ilk andan 
itibaren son derece profesyonel ve güven veren bir yaklaşımla beni karşıladı. Aracım serviste kaldığı süre içerisinde 
ikame araç sağlandı ve sürekli bilgilendirildim. Onarım gerçekleştikten sonra aracımı teslim aldım ve daha önce 
çözülemeyen sorunun Keleşler Ford servisinde giderildiğini gördüm. Keleşler Ford, gösterdiği ilgi, verdiği güven ve 
son derece hassas yaklaşımla memnuniyetimi sağladı. Hem Keleşler Ford’a hem de en ufak sorunda bile sorularımı 
yanıtlayıp çözüm üreten İlker Bey’e teşekkürlerimi iletiyorum.  

Aracımı gönül rahatlığıyla 
teslim ediyorum 

Keleşler Ford’da 
mükemmel bir servis deneyimi yaşadım 

ORHAN GÜNEŞ

SELDA ÜNVER

UĞUR KARADUMAN

Keleşler Otomotiv’le 1998 yılından beri devam 
eden bir tanışıklığımız ve iş ilişkimiz var. 1998 

yılında kendilerinden bir araç satın aldım. Devam 
eden yıllarda da hem yeni araçları satın alırken 
hem servis ihtiyacı doğduğunda hem de sigorta 

işlemlerim için kendilerini tercih ettim. Kasko 
ve trafik sigortasının yanı sıra sağlık sigortası 
konusunda da işlemlerimi Keleşler İstanbul 

Sigorta’yla sürdürüyorum. Artık aramızda bir 
müşteri ilişkisinden ziyade bir aile sıcaklığı 

kurulduğunu hissediyorum. Kendilerine başarılı 
çalışmaları için teşekkür ediyorum. 

Aile sıcaklığı ve 
güven bir arada 

ZEKİ ERCÜMENT BAŞ

Aracımı alırken başka bir ekspere bile 
ihtiyaç duymadım

Müşteri memnuniyetinin ne kadar önemli 
olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle ikinci 

el bir araç almaya karar verdiğimde Keleşler 
Otomotiv’i tercih ettim. Çünkü biliyorum 

ki o kapıdan içeri girdiğimde ben kendi 
müşterilerime nasıl yaklaşıyorsam onlar da 
bana öyle yaklaşıyorlar. Özellikle ikinci el 

otomobil almak bazı riskleri barındırıyor. Ama 
Keleşler Ford’un İkinci El bölümü aklınızdaki 
soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırıyor. 

Dolayısıyla pazar şartlarındaki en uygun 
fiyatlarla en güvenilir otomobile sahip olmanızı 
sağlıyorlar. Yaklaşık bir ay önce kendilerinden 
ikinci el Ford Focus satın aldım. Geride kalan 

süreçte aracımdan son derece memnun kaldım. 
Bu da Keleşler Ford’un İkinci El bölümüne olan 

güvenimi tazeledi. 

Keleşler Ford, ikinci elde 
birinci kalite hizmet sunuyor   

BÜLENT İLCİKELEŞLER 2.EL

KELEŞLER SİGORTA

FERİT ATALAY
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KELEŞLER SERVİS

2. el ticari araç araştırması yaparken Keleşler Ford’un ilanı dikkatimi çekti. 
Bunun üzerine aracı görmek için ziyaret ettim. Adlarını daha önce duymuştum 

ancak birebir temas edince güven veren bir şirket olduğunu ilk elden 
yaşamış oldum. Bu nedenle aracı alırken bir ekspere götürmeye bile ihtiyaç 

duymadım. Zaten kendilerinin gereken tüm kontrolleri ve değerlendirmeleri 
yaptıklarından emindim. İkinci El Satış Danışmanı Uğur Bey’i ve Keleşler Ford 

ailesini işlerine gösterdikleri özenden ötürü tebrik ediyorum. 
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ÖZELLİKLE YOĞUN TRAFİKTE 
VE DAR SOKAKLARDA KÂBUS 

HALİNE DÖNÜŞEN PARK 
ÇİLESİ, FORD’UN OTOMATİK 

PARK SİSTEMİ’YLE BİR KEYFE 
DÖNÜŞTÜ. SİSTEMİN NASIL 

ÇALIŞTIĞINI ÖĞRENMEK 
SUNDUĞU AVANTAJLARDAN EN 
İYİ ŞEKİLDE FAYDALANMAK İÇİN 

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR. 

UYGUN BOŞLUK BULUNDUĞUNDA SÜRÜCÜNÜN ARACI GERİ VİTESE ALMASI İÇİN 
SİSTEM UYARI MESAJI GÖNDERİYOR. SÜRÜCÜ ARACI GERİ VİTESE ALDIĞINDA ARTIK 
YAPMASI GEREKEN TEK ŞEY PEDALLARI KONTROL EDEREK UYGUN HIZI AYARLAYIP 

GEREKTİĞİNDE FREN YAPMASI. GERİYE KALAN BÜTÜN DİREKSİYON MANEVRALARINI 
SİSTEM OTOMATİK OLARAK YAPIYOR. ARAÇ BİRKAÇ MANEVRADAN SONRA PARALEL 
OLARAK ORANTILI BİR ŞEKİLDE PARK EDİLMİŞ HALE GELİYOR VE SİSTEM BUNUNLA 

BİRLİKTE SİZİ GEREKSİZ STRESTEN, ZAMAN KAYBINDAN KURTARARAK SÜRÜŞ KEYFİNİ 
YÜKSELTİYOR, PARK YÜKÜNÜZÜ HAFİFLETİYOR.

Park etmenin en kolay 
ve eğlenceli hali:

Otomatik Park Sistemi 
Ford’un otomobillerinde sunduğu yeni teknolojiler güvenliği üst seviyeye taşırken 
sürüş deneyimini çok daha keyifli hale getiriyor. Ancak bu teknolojilerden gerektiği 
gibi faydalanabilmek için otomobilinizi ve özelliklerini iyi bilmeniz şart. Zaman za-
man derinlemesine inceleyerek dergimizde yer verdiğimiz bu özelliklerden biri de 
Ford’un uzun süredir otomobillerinde yer verdiği Otomatik Park Sistemi. Otomatik 
Park Sistemi, gelişmiş sensörler aracılığıyla otomobilinizin etrafını algılamasını ve 
elde ettiği bilgilerle hem paralel hem de dikey park etmenizi kolaylaştırmayı hedef-
liyor. 

Otomatik Park Sistemi nasıl çalışıyor? 
Yan park sensörleri ve dikey park sistemleri, paralel parkın yanı sıra paralel parktan 
çıkış yardımı ile de her koşulda düzgün ve güvenli park edebilmeyi sağlıyor.
Otomatik Paralel Park Sisteminde park edeceğiniz noktaya gelmeden önce otoma-

tik park düğmesine bir kere basıp daha sonra da park 
edeceğiniz tarafa sinyal vererek (sağ taraf için sinyal 
vermeye gerek yoktur) park arama işlemine başlaya-
bilirsiniz. Sistem park sensörlerini kullanarak, aracın 
uzunluğunun minimum bir buçuk katı boşluk tespit et-
tiğinde SYNC ekranında park noktasının bulunduğunu 
gösteriyor. Bu boşluğa park etmek istediğinizde SYNC 
ekranından gelen komutları takip edip direksiyona 
dokunmadan gaz, fren, debriyaj ve vites değişiklikleri 
sizin kontrolünüzde olacak şekilde park etme işlemini 
tamamlayabilirsiniz.
Paralel parktan çıkış yardımını kullanarak park nokta-
sından çıkmak istediğinizde ise tek yapmamız gereken 
sadece gelişmiş Otomatik Park Sistemi düğmesine bir 

kere basmak ve hangi taraftan park yerinden 
çıkacağınızı sinyal vererek belirtmektir.

“Kontrol sizde”
Direksiyon sistemin kontrolünde iken gaz, 
fren, debriyaj ve vites geçişleri sürücü tara-
fından kumanda ediliyor. Araç paralel ola-
rak park edildiğinde, sensörleri kullanarak 
aracı park alanından çıkartan sistem, sizin 
kontrolünüzde aracın çıkacağını hesapladığı 
anda ekrana “kontrol sizde” komutu vererek 

direksiyon hâkimiyetini elinize almanızı is-
tiyor.
Otopark alanlarında araçlar genelde dik ola-
rak park ediliyor. Geri geri park edilirse araç 
hem tehlike anında hem de normal şartlarda 
otoparktan çıkışı daha kolay oluyor. Ayrıca 
geri geri park etmek, parktan çıkarken hare-
ket halindeki diğer araçları görmeyi de ko-
laylaştırıyor. Bu noktada Ford’un bazı araç-
larında bu durumu da kolaylaştıran Çapraz 
Trafik Uyarı Sistemi de mevcut. Geri geri 
park etmeyi kolaylaştıran bir başka özellik 
de Otomatik Dikey Park Yardımcısı. Sistem, 
gelişmiş Otomatik Park sistemi düğmesine 
2 kere basıp, park etmeniz gereken tarafa 
sinyal vererek aktif hale getirilebiliyor. Araç 
genişliğinin yüzde 20’si park boşluğu bul-
duğunda SYNC ekranında gerekli uyarıları 
vererek geri geri park etme işlemini gerçek-
leştiriyor. Direksiyon sistemin kontrolünde 
iken gaz, fren, debriyaj ve vites geçişleri sü-
rücü tarafından kumanda ediliyor.

Keleşlerlife
Mercek

Park stresi 
geçmişte kaldı 

Tercih ettiğiniz Ford’a 
bağlı olarak, aracınız hem 
paralel hem de dikey park 

ederken yaşanan stresi 
ortadan kaldırmak üzere 

tasarlanmış bir teknoloji ile 
donatılmış olabilir. Otomatik 

Park Sistemi, ultrasonik 
sensörler ile park yerini 
ölçerek aracınızın sığıp 

sığamayacağını belirliyor. 
Ardından, direksiyonu 

bilgisayar devralıyor ve siz 
fren, gaz ve vitesi yönetirken 

aracınızı park ediyor. 
Paralel Park Çıkış Yardımcısı 

ile paralel park yerinden 
çıkışınıza da yardımcı oluyor. 
Otomatik Dikey Park Sistemi, 

aracınızın sığacağı kadar 
yer olup olmadığını algılıyor 

ve ardından park yerine 
geri vitesle giriş yapmanızı 

sağlıyor. Yan taraflarda 
herhangi bir engel varsa, Yan 
Park Yardımı da sizi uyarıyor. 

Otomatik Park Sistemi, 
Focus, C-MAX, Kuga, Mondeo, 

Edge, Yeni S-MAX ve Yeni 
Galaxy modellerinde tercih 

edilebiliyor.
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Keşfetmeyi bekleyen o kadar zenginlik, o kadar kültürel değer 
var ki, günlük yaşamın mücadelesi içerisinde bir ömür yete-
cek mi diye sorguluyoruz bazen. Ama vakit düşünmekten öte 
harekete geçme, sahip olduklarımızı bulunduğu yerde, doku-
narak ve görerek deneyimleme vakti. İshakpaşa Sarayı, bunun 
için çok yerinde bir başlangıç olabilir. Kendisi bile başlı başına 
bir nedenken, coğrafyasındaki diğer eserlerle birlikte ilgimizi 
mutlaka hak ediyor. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, merkeze 
yaklaşık yedi kilometre mesafede bulunan İshakpaşa Sarayı, 
aynı zamanda bölgenin tarihine ışık tutan bir eser niteliğinde. 
Yapılan araştırmalarda sarayın banisi olan paşanın ya da paşala-
rın kimliği konusunda tek bir kaynak temel alınıyor. Buna göre 
yapı üzerinde bulunan bir kitabede; “Bin yüz ile doksan dokuz 
oldu buna tarih, İshâka merâm üzere kerem kıl dü cihânü” ifa-
desi yer alıyor. Yani sarayın Hicri 1199, Miladi 1784 yılında 
tamamlandığını anlıyoruz. 
Burada adı geçen İshak Paşa’nın söz konusu tarihte, bölgenin 
sorumlusu II. İshak Paşa olduğu konusunda uzmanlar hemfi-
kir. Ancak yapının tamamlanış tarihi olduğu anlaşılan Miladi 
1784 yılı ve II. İshak Paşa’nın bu yapı ile ilgili iki önemli ipucu 
olmalarından başka, inşaatın uzun sürdüğü ve yaklaşık 100 yıl-
lık (1680 – 1784) bir süre içerisinde tamamlanarak, II. İshak 
Paşa’nın kendi adını taşıyan kitabeyi Harem girişi üzerine koy-
durduğu düşünülüyor.

Saray inşası için 100 kilometre öteden taş taşınmış   
Sarayın yapımında kullanılan taşların Ağrı merkez ilçesine bağlı 
Ağadeve Köyü’ndeki ocaklardan çıkarıldıkları ve yaklaşık 110 
kilometre uzaklıktaki Bayazıt’a görülünceye kadar kaybolma-
maları ve uygun yerlere yerleştirilmeleri için numaralandıkları 
kaynaklarda yer alıyor. Yine bazı kaynaklarda sarayın mimar-
lıklarının “Ahıskalı” oldukları belirtiliyorsa da bunların kim-
likleri ve sarayları konusunda fazla bilgi bulunmuyor. Ancak 
sarayın çeşitli bölümlerindeki taşlar üzerinde, burada çalışan 
ustaların çok sayıda sembol ve işaretlerine rastlanıyor. 
İshak Paşa Sarayı, arazinin doğal yapısına uygun olarak doğu-
dan batıya doğru oluşturulan bir set üzerinde, üç ana bölüm 
halinde konumlandırılmış. Bu ana bölümlerden doğudaki avlu 
ana girişinin önünde, doğal kalkerden bir kayalık bulunuyor. 
Bu tepeciğin savunmaya yardımcı olacağı düşünülmüş olmalı 
ki, sarayın kurulduğu tüm alan tavsiye edildiği halde, pek çok 
kişinin girip çıktığı ana kapının önünde yer alan bu kayalık 
kaldırılmamış.

Kadim kültürlerin mirası: 

İshakpaşa Sarayı 
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SELÇUKLU, OSMANLI VE İRAN KÜLTÜRÜNÜ TEK BİR YAPIDA 
BULUŞTURMAK İSTESEYDİK ORTAYA NASIL BİR ŞAHESER ÇIKARDI? BU 
SORUNUN YANITI BUNDAN YAKLAŞIK 300 YIL ÖNCE DOĞUBAYAZIT’TA 
VERİLMİŞ; İSHAKPAŞA SARAYI, COĞRAFYANIN ÇETİN KOŞULLARINA 
RAĞMEN DİMDİK AYAKTA DURUYOR VE KIZIL BİR GÜNEŞİN ALTINDA 
ZİYARETÇİLERİNİ KARŞILIYOR. 

Keleşlerlife
Gezi

Saray; kuzeyden, batıdan ve güneyden uçurum şeklindeki 
kayalığın tasfiye edilmesiyle oluşturulan 7600 m2’lik bir 
düzleme oturtulmuş. Doğu – Batı doğrultusunda 115 met-
re, kuzey – güney doğrultusunda da 50 metre boyutların-
da bir alan üzerine yerleştirilen sarayın Harem bölümünü, 
kuzey, batı ve güneyden U şeklinde çevreleyen bir Harem 
avlusu bulunuyor.
Bu üç ana bölüm içerisinde birbirine yakın amaçlı yapıların 
bir araya getirilmesine dikkat edildiği anlaşılan kompleks-
te, aslında Osmanlı başkentlerindeki saray planlarının daha 
küçültülerek ve sıkıştırılarak verilmeye çalışılmış bir plan 
düzeninin hâkim kılınmaya çalışıldığı belirtiliyor.
Bu çeşitli amaçtaki yapılar topluluğunun oluşturduğu 
komplekste bazılarına göre koridor ve salonlarla birlikte 
360 birimin bulunduğu iddia ediliyor. Yapının bazı kısım-
larının bodrumlarla birlikte üç katlı olduğu göz önünde 
tutulduğunda bu sayının hiç de abartı olmadığı ortaya çı-
kıyor.
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bitirememiş. Ta ki aradan 99 yıl geçip, İshak Paşa buraya gelene 
kadar. İshak Paşa, yarım kalmış harabeden öyle güzel bir saray 
yapmış ki, dillere destan olmuş. Paşa, bu güzeller güzeli sarayın 
başına dert açacağını rüyasında bile görmemiş. Ama bu masal 
diyarında kader engellenemez. Günün birinde Paşa, İranlı elçiyi 
sarayında misafir etmiş. Elçi burayı o kadar beğenmiş ki, Top-
kapı Sarayı’na gittiğinde anlata anlata bitirememiş. Vay ki vay. 
Hikâyeyi duyan padişah küplere binmiş, Paşanın azledilmesini 
buyurmuş. Ve son bir anlatı daha var sarayla ilgili. Buna göre 
1877 Rus işgali sırasında yerinden sökülüp götürülen cümle 
kapısının, altın kaplama olduğu belirtiliyor. 

Doğubayazıt savunma 
surları, Bayazıt Camisi, 
Bayazıt Kalesi ve Urartu 
dönemi kaya mezarı
Sarayın kuzeydoğusundaki Belle-
burç Tepesi çevresine ilk olarak 
Urartu döneminde (MÖ 800’ler) 
surlar yapılmış. Sonrasında her 
uygarlık bu savunma surlarını 
yenilemiş, geliştirmiş. Özellikle 
Celayirli Bayazıt Bey döneminde 
yenilenen ve bazı yerlerde 2-3 
hat olarak yapılan surlar sayesin-
de bu tepe tam anlamıyla bir kale 
olmuş ve Bayazıt Kalesi denilmiş. 
Surların hemen önünde bulunan 
Bayazıt Camisi’nin kitabesi yok 
ama Yavuz Sultan Selim tarafın-
dan yaptırıldığı kabul ediliyor, 
bu yüzden Sultan Selim Camisi 
de deniliyor. Surların içinde bir 
tane kaya mezarı odası var. Kita-
besi yok, içi boş, içeride yazı veya 
sembol yok, belki de yüzyıllar 
boyunca gelen geçenler burayı 
kazıdılar. Mezar odasının giriş 
kapısı yontulmuş ama işlemele-
ri yok. Arkeologların görüşü, bu 
bölgedeki mezar tiplerine bakı-
larak buranın Urartu döneminde 
yapılan mezar odası olduğu ama 
kayanın içinin yeteri kadar sağ-
lam olmadığı görülünce kullan-
maktan vazgeçildiği yönünde.

Doğubayazıt tarihi mezarlığı
İshak Paşa Sarayı’nın güneyi ve 
doğu yamaçlarında yer alan me-
zarlar özellikle 1828 – 1854 yılla-
rı arasındaki Rus işgalleri sırasın-
da hasar görmüş. Yine de mezar 
taşlarının sağlam olanlarından 
anlaşıldığı üzere Büyük Selçuklu, 
İlhanlı, Celayir, Sasani ve Osman-
lı döneminlerinde mezarlık olarak 
kullanılmış.

Keleşlerlife
Gezi

Uzakları yakın etmek
Ağrı ilinin doğusunda yer alan Doğubayazıt ilçesi İran’a sı-
nır. Dolayısıyla bölge farklı kültürlerin bir kesişme noktası 
özelliği de taşıyor.  Doğubayazıt ilçe merkezi Ağrı’ya yakla-
şık 90 km, İran sınırındaki Gürbulak sınır kapısına ise 35 
km mesafede yer alıyor. Ağrı’dan Doğubayazıt’a gün içinde 
düzenli otobüs seferleri yapılıyor, ayrıca Kars – Iğdır – Van 
arasında çalışan otobüsler Doğubayazıt’tan geçiyor. Doğu-
bayazıt ilçesi Ağrı merkeze 1,5 saat, Iğdır’a 1 saat, Van’a 2 
saat, Kars’a 3 saat mesafede. Bugünkü ilçe merkezi Doğu-
bayazıt Ovası’nın güneyine 1918 yılında yeniden kurulmuş 
ve Bayazıt 1925’te vilayet olmuş. 1927 yılında Karaköse 
(Ağrı) il merkezi olunca 1934 yılında ismi Doğubayazıt 
olarak değiştirilmiş. Iğdır veya Ağrı havalimanına uçtuktan 
sonra otobüs ve havayolu servisleriyle Doğubayazıt’a git-
mek oldukça kolay. Doğubayazıt ve Doğu Anadolu’da kül-
türel tur yapmak için en uygun dönem Mayıs-Kasım arası.
Doğubayazıt’ta konaklama sorunu yok; misafirhanelerden 
5 yıldızlı otellere; çadır kamp alanlarından pansiyonlara 
kadar çok sayıda tesis var. Ağrı Dağı meraklıları, bölgeyi 
gezmeye gelen turistler ve İran ile yapılan ticaret nedeniyle 
Doğubayazıt her zaman yoğun.
Uygun fiyatlarla yöresel veya tadını bildiğiniz yemekleri 
yemek mümkün. İshak Paşa Sarayı yolu üzerinde 3 tane, 
şehir merkezinde de 10-12 tane restoran, 50 kadar esnaf 
lokantası var. Günün her saati taze ekmek ve unlu mamul 
fırınları da mevcut. Özellikle Doğubayazıt’ı ve ovayı güneş 
yükselirken; İshak Paşa Sarayı’nı ve Doğubayazıt surlarını 
ise güneş batarken fotoğraflamak gerekiyor.

Saray inşa edilirken savunma esas alınmış 
Sarayın inşasında savunma amacının göz önünde bulundu-
rulduğu dikkati çekiyor. Duvarların özellikle kuzey, güney ve 
batıda vadiye açılan uçurum devamı biçiminde inşa edilmesi, 
bu amaca uyulmaya çalışıldığını gösteriyor. Doğudaki ana gi-
rişin önünde, meydan olması gereken yerde, kalker kayalığın 
kaldırılmamış olması da burada toplanacak kalabalığı bölmeyi 
esas alan bir düşünceden kaynaklanmış gibi görünüyor. Giriş 
avlusunun iki yanında ve cami son cemaat yerinin terasında 
gözetleme kulelerine yer verilmesi, yine saray duvarlarının 
hayli yüksek, tırmanılması güç, kapı, pencere vb. gibi açıkla-
ra fazla yer verilmeden duvarların yerden itibaren sağır şekilde 
inşa edilmesi de savunma amacına yönelik. Zayıf noktalarda 
bodrumların siyah taşlardan daha sağlam bir örgü sistemine sa-
hip oluşu bazı kısımlarda bodrumları doldurabilmek amacıyla 
12 – 15 metreyi bulan yüksek ve kalın duvarların 
kullanılması ise, yapının sağlamlığına verilen 
önemi vurguluyor. 

Ağrı Dağının görünmediği tek yer
Kadim Ağrı Dağı göğe doğru 5 bin metre yükseğe uzanırken, 
bulunduğu coğrafyanın panoramasını da oluşturuyor. Bölgede 
Ağrı Dağının görülemediği tek bir yer var, o da İshakpaşa Sara-
yı. İşte bu noktada anlatılan hikâyeler kulağımızda çınlamaya 
başlıyor. Rivayete göre, “Paşanın kızı bir çobana aşık olmuş. 
Sabahtan akşama kadar yemeden içmeden, Ağrı’nın eteklerinde 
koyunlarını otlatan çobana bakar dururmuş. Duruma sinirle-
nen Paşa, ‘Bana öyle bir saray yapın ki, hiçbir yerinden dağ 
görünmesin’ demiş. Ustalar bu emir üzerine dağın görünmediği 
tek yeri bulup, İshakpaşa sarayını inşa etmişler…”
Yapımı tam 100 yıl süren sarayın temelini Çolak Abdi Paşa 
attırmış. Paşa, bir savaşta sağ kolunu kaybettiği için ona ço-
lak demişler. Et yiyemeyen, midesi hasta bir adam olunca ve 
Doğubayazıt’ta etten başka da yemek bulunmayınca aşçılar pa-

şaları ölmesin diye eti dövüp macun haline getir-
mişler. Adına da “Abdigör Köftesi” demiş-

ler. Bu sayede altında pilav, üstünde 
köfte yörenin en meşhur yemeği 

olup çıkmış.
Abdi Paşa’nın ömrü, temelini at-
tığı sarayın bittiğini görmeye yet-
memiş. Ondan sonra gelenler de 
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İSHAKPAŞA SARAYI’NA DAİR BİRÇOK HİKÂYE 
VAR. BUNLARDAN EN BİLİNENİ İSE SÖYLE 
ANLATILIYOR:  “PAŞANIN KIZI BİR ÇOBANA AŞIK 
OLMUŞ. SABAHTAN AKŞAMA KADAR YEMEDEN 
İÇMEDEN, AĞRI’NIN ETEKLERİNDE KOYUNLARINI 
OTLATAN ÇOBANA BAKAR DURURMUŞ. DURUMA 
SİNİRLENEN PAŞA, ‘BANA ÖYLE BİR SARAY 
YAPIN Kİ, HİÇBİR YERİNDEN DAĞ GÖRÜNMESİN’ 
DEMİŞ. USTALAR BU EMİR ÜZERİNE DAĞIN 
GÖRÜNMEDİĞİ TEK YERİ BULUP, İSHAKPAŞA 
SARAYINI İNŞA ETMİŞLER…”

İshak Paşa Sarayı, birinci avlu, 
ikinci avlu ve harem olmak üzere 

üç bölümden oluşuyor. 
Birinci avluda;  taç kapı, nöbetçi odası, çeşme, 

muhafız koğuşları, zindan, at, koşum ve araba yerleri 
bulunuyor. İkinci avluda hizmetli odaları, selamlık, mahkeme 

salonu, merasim salonu, koridor, camii, 
son cemaat yeri ve Çolak Abdi Paşa türbesi yer alıyor. 

Sarayın harem bölümünde de yine bir taç kapı bulunuyor. 
Devamında salon, harem odaları, batı avlu kapısı, 

hamam ve mutfak sıralanıyor.
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İNSANOĞLUNUN KIZIL 
GEZEGENE OLAN TUTKUSU 

GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR. 
HENÜZ ORADA YEŞİL 

UZAYLILAR BULAMADIK 
AMA İNSANLIĞIN GELECEĞİ 

İÇİN MARS’I BİR YUVAYA 
DÖNÜŞTÜREBİLİR MİYİZ 

SORUSU ŞİMDİLERDE DAHA 
YÜKSEK SESLE SORULUYOR. 
BU SORUYA YANIT ARAMAK 
İÇİN BAŞLATILAN EXOMARS 

PROJESİ’NDEN BİR İYİ BİR DE 
KÖTÜ HABER VAR. 

bize kapılarını açacak mı? varan uydu, geçen sürede gezegenin 230 
– 310 kilometre yükseklikteki eliptik yö-
rüngesine yerleşti ve 98 bin kilometrelik 
bu yörüngede iki tur attı.Yıl boyunca yö-
rüngesini dairesel hale getirmeye çalışa-
cak TGO’nun 20 – 28 Kasım arasındaki 
yörünge turlarında uydunun bilimsel 
araştırma sistemleri test edildi.
TGO’nun gelişmiş yüzey görüntüleme 
sistemi CaSIS, uydunun Mars’a yakın ge-
çişlerinde ilk başarılı görüntüleri yakala-
mayı başardı. Zaman zaman kriz haberle-
ri gelse de ExoMars’ın Schiaparelli yerine 
sondaj çalışmalarını yürütecek yeni aracı-
nın 2020’de hazır olacağı ESA ve Roscos-
mos tarafından açıklandı.
 
Mars niye bu kadar önemli?   
Fazlasıyla bilim-kurgu gibi gelse de dün-
ya bir süre sonra yaşanılabilir bir yer 
olma özelliğini yitirebilir. Hatta küresel 
ısınmanın sonuçlarını bugün bile hem 
ülkemizde hem da yerkürenin farklı böl-
gelerinde gözlemleyebiliyoruz. Küresel 
ısınma ve kirlilik direkt ve dolaylı olarak 
ekosistem üzerinde çok yıkıcı sonuçlara 
neden olacak. Hâlihazırda her yıl binler-
ce tür sonsuza kadar ortadan kalkıyor. 
Buzulların erimesi yalnızca su seviyesi-
nin yükselmesi anlamına gelmiyor. Tatlı 
su kaynakları tükeniyor, sürdürülebilir 
gıda üretimi sınırlarına yaklaşıyor. İşin 
kötü tarafı bunu insanlık kendi kendine 
yapıyor ve ne kadar önlem alsak da geri 
dönülebilir noktayı çoktan geçmiş ola-
biliriz. Tüm bu nedenler dünyaya ikinci 
bir alternatifi şart koşuyor. Mars şimdilik 
ulaşabileceğimiz kadar yakın olan tek se-
çenek. Üstelik teknolojimiz oraya erişip 
sürdürülebilir bir koloni kurmak için 
neredeyse yeterli sayılır. Savaşlara ayrılan 
kaynaklar bilime ayrılmış olsaydı belki 
çok daha önceden Mars’ı uydumuz hali-
ne getirmiş olacaktık. 

Diğer taraftan bilimsel çalışmaların 
sonuçları yalnızca hedeflenen noktaya 
ulaşmakla ilgili değil. Elde edilen her yeni 
bilgi, geliştirilen her yeni teknoloji sağlık-
tan ulaşıma kadar günlük hayatımıza bir-
çok farklı değer katıyor. Yani Mars’a gi-
dene kadar geliştireceğimiz teknolojilerle 
daha çevreci, daha sürdürülebilir enerji 
üretim yöntemlerine sahip olacağız. Kur-
duğumuz cümlenin öznesi Mars değil. 
Asıl özne keşfetmeye ve yeniliğe duydu-
ğumuz arzuda gizli. 

Peki, neden bu kadar 
uzun sürüyor?
Mars dünyaya 55 milyon kilometre uzak-
lıkta bulunuyor. Bugünkü teknolojiyle 
bir uzay mekiği saate 20.000 km hızla yol 
alsa 115 günde varması gerekiyor;  fakat 
yolculuk çok daha uzun sürüyor. Bunun 
sebebi dünyanın da, Mars’ın da Güneş’in 
etrafında dönmesi. Biz direk nişan alıp 
oraya gittiğimizde Mars çoktan orayı 
terk etmiş oluyor. Bu sebeple günleri ve 
Mars’ın yörüngesini hesaplayıp Mars’ın 
geldiği yere uzay aracımızın nişanlanması 
gerekiyor. Ve bu yüzden yolculuk biraz 
daha sıkıcı ve uzun sürüyor. ExoMars 
projesinin hedefi kızıl gezegene gider-
ken ve iniş yaparken karşılaşabileceğimiz 
muhtemel sorunları tespit edip çözmek 
ve yerleşim için ilk engelleri aşmak. 

Şunu da hatırlatmakta fayda var; Mars 
için yürütülen insanlı uçuş ve yerleşim 
projeleri dört bir koldan devam ediyor. 
Bu farklılık kümülatif bilginin sağlanması 
adına büyük önem taşıyor. Mars’a 10 yıl 
ya da 50 yıl sonra halen gidememiş ola-
biliriz. Ama en azından bu süreyi dünya-
mızı daha iyi bir yer haline getirmek için 
kullanabilir, çocuklarımıza, “yarınlar gü-
zel olacak” diyebiliriz. 
Konuya ilgi duyan ve henüz izlememiş 
olan okuyucularımıza 2015 yılında gös-
terime giren The Martian-Marslı filmini 
ve National Geographic tarafından 2016 
yılında yayınlanan Mars belgeselini izle-
melerini öneririz. Özellikle Mars belgese-
li, yürütülen bilimsel araştırmalar üzerin-
den ilerleyen başarılı bir kurgu sunuyor.

EXOMARS GÖREVİ, KIZIL 
GEZEGENİN ATMOSFERİNİ VE 
TOZ FIRTINALARINI İNCELEMEYİ 
HEDEFLİYORDU. BİR YÖRÜNGE 
VE İNİŞ ARACINDAN OLUŞAN 
İNSANSIZ GÖREV, İNİŞ 
ARACI SCHIAPARELLI’NİN 
PARÇALANMASIYLA YARA ALSA 
DA DİĞER UYDU TRACE GAS 
ORBITER, MARS ATMOSFERİNDEKİ 
METAN GAZINI VE DİĞER 
GAZLARI ÖLÇMEYİ SÜRDÜRÜYOR. 
SCHIAPARELLI’NİN YERİNİ 
ALACAK YENİ ARAÇ İSE 2020’DE 
GÖNDERİLECEK.

Dünyanın sınırlı kaynaklarını hızla tü-
ketirken ve nesillerin geleceğine ilişkin 
kaygılar artarken çareyi Mars’ta aramak 
hiç de mantıksız bir yaklaşım değil. Bu 
amaçla başta NASA olmak üzere çok 
sayıda farklı kuruluş projelerini uygu-
lamaya alıyor. Mars’a ulaşıp orada bir 
koloni kurmak isteyen özel şirketler de 
var. Mars’a insan taşıyan bir uzay aracı 
göndermenin en zor yanı gezegenin at-
mosferik ve coğrafi yapısı hakkında he-
nüz yeterince bilgi sahibi olmayışımız. 
Bu bilgi eksikliğini gidermek üzere Rus-
ya Uzay Ajansı (Roscosmos) ve Avrupa 
Uzay Ajansı (ESA) tarafından başlatılan 
ExoMars Projesinin en önemli ayağı geç-
tiğimiz ekim ayında gerçekleştirildi. 
Görev iki adet uzay aracını kapsıyordu 
ve bunlardan bir tanesi Mars’ın yörün-
gesine oturacak olan Trace Gas Orbiter 

(TGO) uydusu bir diğeri ise yüzeye iniş 
yapacak olan Schiaparelli aracıydı. An-
cak işler Schiaparelli için pek de iyi git-
medi ve navigasyon hatası nedeniyle pa-
raşütü erken açılan araç Mars yüzeyine 
çakılıp parçalandı. Schiaparelli’nin Mars 
yüzeyine inerek yaşamın devamlılığı için 
ihtiyaç duyulacak olan çeşitli maddele-
rin izini sürecekti. Schiaparelli’nin kay-
bı proje için çok kötü bir haber olsa da 
görevin diğer parçası olan Trace Gas Or-
biter (TGO) uydusu son derece verimli 
bir şekilde çalışıyor. Bu sayede Mars at-
mosferi hakkındaki bilgilerin genişleti-
lip, gerek Mars’a ulaşım gerekse tek par-
ça iniş için önemli veriler elde edilmesi 
öngörülüyor. Trace Gas Orbiter (TGO) 
uydusu, gezegenin ilk yüzey fotoğrafla-
rını göndermeyi başardı. ESA’dan yapı-
lan açıklamaya göre, 19 Ekim’de Mars’a 

İniş sırasında parçalanan Schiaparelli yer aracı 

Mars yörüngesinde 
incelemelerine başlayan 
Trace Gas Orbiter uydusu

Yazı: ERDEM ÇAĞLAYAN 
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“YAŞIMIZ İLERLEDİKÇE CİLDİMİZ DİRİLİĞİNİ 
KAYBEDER; ÇÖKER, KIRIŞIR VE SARKMALAR 

MEYDANA GELİR. ÖZELLİKLE SİGARA İÇEN VE UZUN 
SÜRE GÜNEŞE MARUZ KALAN KİŞİLERDE CİLTTEKİ 

YIPRANMA DAHA DA BELİRGİN OLUR” DİYEN 
MEDİSTATE KAVACIK HASTANESİ DERMATOLOJİ 

UZMANI DR. ERCAN EREL; YÜZ, BOYUN VE DEKOLTE 
BÖLGESİNDEKİ KIRIŞIKLIKLARIN GİDERİLMESİ, 

ELLERİN GENÇLEŞTİRİLMESİ, DUDAKLARIN 
BİÇİMLENDİRİLMESİ, SİVİLCE İZLERİNİN HATTA 

UZUN SÜRELİ DERİ YARALARININ VE İZLERİNİN 
TEDAVİSİNİN ARTIK KÖK HÜCRE YÖNTEMİYLE 

MÜMKÜN OLDUĞUNU VURGULUYOR. 

kendi hücrelerinizle mümkün 

Kök hücre yöntemi nedir ve nasıl uygulanır?
Kök hücre yöntemi, cildinizden alınan doku parça-
sından çoğaltılan taze hücrelerin; yıpranmış, sark-
mış, diriliğini kaybetmiş alanlara uygulanmasıdır. 
Cildin taze, hasarsız ve güneş görmemiş bölgesi 
olan kulak arkasından, steril şartlarda 4 mm büyük-
lüğünde doku alınır. Bu doku, soğuk zincirle özel 
laboratuvara gönderilir ve üretime alınır. Laboratu-
var ortamında dokudan elde edilen ve cildin genç 
kalmasını sağlayan fibroblast (bağ dokusu hücresi) 
ayrılıp çoğaltılır. Çoğaltılan hücreler istenilen böl-
gelere tekrar enjekte edilir. Bu süreç kişiye göre 
değişmekle beraber 4-6 hafta sürer. Elde edilen 
fibroblastlar üçer hafta ara ile üç kez iki mililitrelik 
dozlarda cilde enjekte edilir. 

Bu yöntem ne amaçla kullanılır? 
Bu yöntemle yüzdeki ince ve derin kırışıklar gide-
rilebilir, diriliğini kaybetmiş boyun, dekolte bölgesi 
ve eller gençleştirilebilir, dudaklar biçimlendirile-
bilir. Ayrıca sivilce izlerinin, hatta uzun süreli cilt 
yaraları ve izlerinin tedavisi için kişinin kendine ait 
canlı deri hücreleri dolgu maddesi olarak kullanılır. 
Bu hücreler kolajen sentezleyerek derinin yeniden 
yapılanmasını sağlar. Alışılagelmiş dolgu maddele-
rinden farklı olarak uzun etkili bir yöntemdir. 
Dolgu maddelerinin aksine kişinin kendi hücrele-
rinden elde edilen bir yöntem olarak, kişinin doğal 
güzelliğini ortaya çıkartmaya yardımcı olur, cildin 
yenilenmesini ve parlaklık kazanmasını sağlar.

Etkileri ne zaman ortaya çıkar? Kaç yılda bir tekrar 
etmek gerekir? 
Kök hücre enjeksiyonundan sonra hücreler enjeksi-
yon yapılan bölgeye yerleşir, elastin ve kolajen üret-
meye başlar ve cilt yavaş yavaş diriliğini kazanır. Bu 
etkinin ortaya çıkması 4-6 haftayı bulur ve yaklaşık 
5 yıl süreyle etki devam eder. İşlemin etkisi bittiğin-
de kişi 5 yıl önceki halinden daha iyi bir görüntüyle 
hayatına kaldığı yerden devam eder. İstenirse işlem 
tekrar yenilenebilir.

Bu tedavinin yan etkileri var mı?
Kişiye kendi dokusundan üretilmiş fibroblast hücre-
leri verilmesi nedeniyle ciddi bir yan etki oluşmaz. 
Sadece geçici olarak yüzde şişlik, enjeksiyon yerinde 
morluk ve kızarıklık görülebilir. Alerji riski yoktur. 
Hastanın mimik hareketlerinde bir değişiklik yap-
maz, o nedenle sonuçları doğaldır. Gebe kadınlara 
ve kanser hastalarına uygulama yapılmaz.

Tedavinin etkisi ne kadar sürer?
Tedavinin etkisi yaklaşık 5 yıl devam eder. Alınan 
doku saklandığı için tekrarında herhangi bir işleme 
gerek yoktur ve hastanın kendi dokusundan tekrar 
hazırlanabilir.
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Gençleşmek, yenilenmek 
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Keleşlerlife
Sağlıklı Yaşam

“KÖK HÜCRE TEDAVİSİ, DOLGU MADDELERİNİN AKSİNE 
KİŞİNİN KENDİ HÜCRELERİNDEN ELDE EDİLEN BİR 
YÖNTEM OLARAK KİŞİNİN DOĞAL GÜZELLİĞİNİ ORTAYA 
ÇIKARTMAYA YARDIMCI OLUR, CİLDİN YENİLENMESİNİ 
VE PARLAKLIK KAZANMASINI SAĞLAR.”
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Yazı: ERDEM ÇAĞLAYAN 

GLACIER EXPRESS  / İSVİÇRE  

TRANS - SİBİRYA EKSPRESİ / 
RUSYA

Glacier Express, Türkçe adıyla “Buzul Ekspresi”,  
İsviçre’nin güneydoğusundaki popüler kayak 

merkezleri St. Moritz ile güneybatısındaki Zermatt’ı, 
belki de dünyanın en eşsiz manzaralarından geçerek 

birbirine bağlıyor. Büyük çoğunluğunu yalnızca doğa 
güzelliklerini izlemek için binen yolcuların tercih 

ettiği tren, özel tasarlanan vagonlarıyla bu amacı gayet 
güzel yerine getiriyor.  Buzul Ekspresi, her iki yönde 

de sabahları hareket ederek sekiz buçuk saatlik bir 
yolculukla, 291 viyadük ve 91 tüneli geçtikten sonra 
son istasyona ulaşıyor. Trene öğle saatlerinde, İsviçre 

yemeklerinin sunulduğu bir yemek vagonu ekleniyor.  
Demiryolu hattının uzunluğu 300 km civarında olan 
Buzul Ekspresi’nin ortalama hızı saatte 35 kilometre. 

Ancak hattı kullananlar dünyanın bu en güzel 
güzergâhında zamanın nasıl geçtiğini fark edemiyorlar.

Efsanevi bir hat olan Trans Sibirya Ekspresi, 
Moskova’dan başlayıp Japon denizine kadar Asya 

kıtasını bir uçtan bir uca kat ediyor.  12 bin kilometrelik 
mesafeyi 14 günde kat eden ekspres, Moskova’dan 

hareket ediyor ve sırasıyla Kazan, Ekaterinburg, 
Novosibirsk, İrkutsk, Baykal Gölü, Ulaan Üde ve Ulan 

Batur’a uğrayıp Vladivostok’ta yolcularını indiriyor. Aynı 
adlı (Sibirya Ekspresi) bir filmin de çekildiği bu uzun 

hat, yolcularına müthiş görsel güzelliklerin yanı sıra 
kimi zaman ilginç maceralar da yaşatabiliyor. Bu nedenle 
ülkemizden de çok sık yolcu ağırlayan bu hat üzerine iyi 

bir araştırma yapmak yerinde olacaktır.

En etkileyici 

THE PRIDE OF AFRICA / 
TANZANYA – GÜNEY AFRİKA
Afrika’nın kendi koşullarına tezatlık oluştursa da The 
Pride of Africa hattı dünyanın en lüks ve dolayısıyla 
en pahalı hatlarından biri olarak biliniyor. Tanzanya, 
Zambiya, Zimbabve ve Botsvana’dan geçerek Cape 
Town’a ulaşan trenin yolcuğu ortalama 15 gün 
sürüyor. Ancak bu süre gözünüzü korkutmasın; 
trenin vagonları 5 yıldızlı otelleri aratmıyor. Oda 
servisi, klima, küvet, yemek vagonları, dinlenme 
alanlarıyla Afrika’yı bir uçtan bir uca geçerken, lüksü 
ve doğayı bir arada yaşamak mümkün. Tabii bunun 
için kişi başı yaklaşık 7 bin doları gözden çıkarmak 
gerekiyor.

BİRAZ MACERA, BİRAZ NOSTALJİ AMA ÇOKÇA KEYİF BARINDIRIR 
TREN YOLCULUKLARI. PENCEREN AKIP GİDEN MANZARA HELE BİR DE 
SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTEYSENİZ DOYUMSUZ BİR HAL ALIR. ÖZELLİKLE 
SON YILLARDA ÇOK DAHA POPÜLER HALE GELEN BU DENEYİMİ EN İYİ HANGİ 
ROTALARDA YAŞAYABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNDÜK VE DÜNYANIN EN ETKİLEYİCİ 
TREN HATLARINI SAYFALARIMIZA TAŞIDIK.
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Uzak Doğu’nun zengin ve rengârenk coğrafyasında 
lüks ve ayrıcalıklı bir seyahat isteyenlerin başlıca 
alternatifi olan Eastern & Oriental Ekspresi, 
Singapur’dan hareket edip Malezya’ya ulaşıyor ve 
seferini Tayland’da sonlandırıyor. Üç günlük bu 
yolculukta trenin misafirleri için ihtiyaç duyacakları 
tüm detaylar düşünülmüş. Diğer lüks hatlardaki gibi 
burada da yerel mutfak ve içeceklerin yanında konforlu 
vagonlar görsel ziyafete eşlik ediyor. Bu keyfin kişi başı 
yansıması ise 2 bin 500 dolar civarında.

EASTERN & ORIENTAL 
EKSPRESİ / SİNGAPUR - TAYLAND 

PALACE ON WHEELS (TEKERLEKLİ SARAY) / 
HİNDİSTAN   
Hindistan’da sefer yapan Tekerlekli Saray, bir zamanlar Hindistan’daki 
yöneticilere, racalara hizmet veriyormuş. Hatta yöneticilerin kendi trenleri 
varmış.  Şimdi ise onları aratmayan gelir seviyesi yüksek turistlerin gözdesi. 
Yeni Delhi’den kalkan trenin güzergahı üstünde, ülkenin en önemli turizm 
merkezleri bulunuyor. Trenin birbirinden konforlu tam 14 vagonu var. Bir 
zamanlar İngiliz generallerine ve racalara ait olan bu vagonlarda her türlü 
lüks mevcut. Her vagonda bir yatak odası, içinde televizyonu, barı olan bir 
salon, yemek odası ve mutfak bulunuyor. Indiana Jones’un izinden gitmek 
isteyip de konforundan da taviz vermeyenlerin seçeneği olan bu tren fiyatıyla 
dudak uçuklatıyor. Zira yolculuk 
edebilmeniz için özel bir 
rezervasyon gerekiyor. 
Trenin yolculuk 
süresi ise 12 
saat. 

MAVİ TREN / 
GÜNEY AFRİKA
Güney Afrika’da Johannesburg-Cape 
Town arasında çalışan mavi trenin 
asıl ismi Union Ekspres. Ama tüm 
vagonlar gece mavisi renginde olduğu 
için ‘Mavi Tren’ olarak anılıyor. Diğer 
taraftan “5 Yıldızlı Otel” olarak da 
adlandırılıyor. Mavi tren dünyanın en 
lüks ve en sallantısız trenleri arasında 
yer alıyor.  İçinde özel müzik seti, 
plazma televizyonu, barı, telefonu, 
küvetli banyosu bulunan lüks süit 
kompartımanlar, beş yıldızlı otel 
odalarından daha konforlu. Bunun için 
de 1600 kilometrelik yolculuğun bedeli 
4 bin 500 dolar civarında. 1920’li yılların 
başından beri sefer yapan Mavi Tren’in 
bir başka özelliği de, dünyanın en ünlü 
aşçılarıyla çalışması. Ayda bir değişen 
şeflerin hazırladığı mönüleri tadabilmek 
için bu gezilere katılanlar çoğunlukta. 
Trenin şeflerinin hazırladığı ve içerisinde 
istiridye, yayla koyunu ve deve kuşu 
bulunan özel bir spesiyal en popüler 
lezzet olarak biliniyor.
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BELMOND 
HIRAM-BINGHAM / PERU

GHAN TRENİ / AVUSTRALYA

FLAM TRENİ / NORVEÇ

Peru’nun mistik İnka şehri Machu 
Picchu’u keşfetmek için en iyi 

alternatiflerden biri Belmond Hiram-
Bingham tren hattı. Gizemleriyle 

yüzyıllardır insanlığı büyüleyen bu 
şehre trenle yolculuk etmek, aynı 

zamanda bölgenin tüm kültürel ve 
coğrafi zenginliklerine şahit olmanızı 

sağlıyor. Bu hatta da yolcuların 
konforu için birçok detay düşünülmüş. 

Yemek vagonundan dinlenme alanlarına 
kadar her şey trende mevcut. Tren seferi 

yaklaşık 3 saat sürüyor. 

Avustralya’nın Darwin ile Adelaide bölgeleri arasında sefer 
yapan Ghan Treni, kıta ülkesi için büyük öneme sahip. 80 

yıldır hizmet veren tren yaklaşık 3 bin kilometrelik mesafeyi 
üç günde kat ediyor ve bütün bir kıtayı kuzeyden güneye 

geçiyor. Yolculuk için bilet fiyatı kişi başı 900 dolarla 3 
bin dolar arasında değişiyor. Fiyat talep ettiğiniz hizmete 
göre artıyor. Ghan Treni, rotası boyunca ülkenin önemli 

noktalarına uğruyor ve yolcularının Avustralya’nın el 
değmemiş bölgelerini görmelerini sağlıyor.

Norveç, eşsiz doğal güzellikleri kadar bu güzellikleri birebir 
yaşatan Flam Treni’yle de son derece ünlü. Gerçekten de 

dünyanın en çok ilgi çeken trenlerinden biri olan Flam 
Treni, hat üzerindeki göller, fiyordlar ve dağlarla tam bir 
görsel şölen sunuyor. Yolculuğu deneyimleyenlerin ortak 

fikri de bu yönde. Listemizdeki birçok alternatife göre son 
derece makul fiyatlara seyahat edebileceğiniz Flam Treni, 

Norveç’e gidenlerin yapılacak şeyler listesinde kesinlikle yer 
almalı. Dünyanın en dik rampasına tırmanan tren olarak da 

bilinen Flam Treni’nin seyahat süresi iki kademeli 
olarak toplam 4,5 saat.

DENALİ STAR / ALASKA
İklim koşulları nedeniyle yaz aylarında 
ilgi gören Denali Star, Anchorage, Wasilla,  
Talkeetna, Denali ve Fairbanks rotasıyla 
Alaska’nın eşsiz güzelliklerini yolcularıyla 
buluşturuyor. Hat üzerinde bulunan 
Denali Milli Parkı’nda mola veren tren, 
Mayıs-Eylül ayları arasında sefer yapıyor. 
12 saat süren yolculukta bölgenin el 
değmemiş doğal hayatı ve Alaska’ya özel 

coğrafi yapı görülebiliyor. Vagonlarda 
yolcuların tercihlerine göre çeşitli 
imkânlar sunuluyor. Adını Kuzey 
Amerika’nın en yüksek dağı olan 
Denali’den alan tren, rotası boyunca 
geçtiği manzaraların etkileyiciliğiyle 

yolcular tarafından çok seviliyor. 



Anadolu’nun çayla tanışması 18. yüzyılda Japonya’dan getirilen 
çay tohumlarının ekilmesiyle gerçekleşti. 1917 yılında, zamanın 
Halkalı Ziraat Mektebi Alisi müdür vekili ve botanikçi Ali 
Rıza Erten, yapmış olduğu teknik çalışmalar sonucunda 
1924 tarihinde Rize’de çay yetiştirilmesi için meclisten onay 
aldı ve günümüz çay üretiminin temelleri bu şekilde atılmış 
oldu. 1947’de kurulan ilk fabrika ile üretim hızlandı. Dünya 
üzerindeki tarihiyle kıyaslanınca Türkiye’nin çayla tanışmasının 
geç bir tarihe denk geldiği görülüyor. Buna rağmen Türkiye, 
çay tarım alanlarının genişliği bakımından üretici ülkeler 
arasında 6., kuru çay üretiminde 5., yıllık kişi başına tüketimde 
ise 1. sırada yer alıyor. Simidin buharı ise ilk kez Anadolu 
topraklarında tütüyor. Kökeni Sümerler’e kadar uzanıyor. Sulu 
yiyeceklere katık olarak tüketilen simidin atasının, o devirde  
‘Sumarid’ ya da ‘Summeridi’ olarak anıldığı biliniyor. Anlamı 
ise ‘Sümer Aşı’... Büyük Selçuklu Devleti’nde ise ‘halka kıtır 
hamur’ anlamına gelen ‘samuad’, tıpkı Sümerler’de olduğu gibi 
doyurucu olması için çorbalara katılarak tüketilirmiş. Üstelik 
ekmeğe nazaran daha uzun ömürlü olması tercih edilme 
sebeplerinden biri haline gelmiş. Selçuklu kayıtlarında simit 
bakın nasıl tarif ediliyor; “Hatunlar hamru elde devşirenden 
takiben, elde ovala ve yumuşata ve evirip halka yapalar ve sonra 
fırında eyice harlatalar.”
Türk damak zevkine uyumu ve doyuruculuğu simidin 
yıldızını her dönem daha da parlattı. Öyle ki simit Osmanlı 
İmparatorluğu’nda özellikle sarayın etkisiyle giderek daha 
popüler bir yiyecek haline geldi. Hatta padişahların hediyesi 
olacak kadar kıymet gördü. Ramazan’da iftar sonrası yolda saf 
tutan yeniçerilere padişah simit dağıttırırdı. Yeniçerilerin bir 
kolu olan ‘Sekban Sınıfı’na ait fırınlarda çalışanlara ‘simitçi’ 
denir, saray fırınında ‘simitçi ustaları’ çalıştırılırdı. 
Sultan II. Ahmed’in annesi Hatice Muazzez Sultan’ın sofrasına 
ise her gün çeşitli ekmek ve çöreklerin yanı sıra 12 adet ‘halka-i 
simit’ getirilirdi. İstanbulluların simit aşkı Evliya Çelebi’nin 
Seyahatname’sine dahi konu olmuştu. Çelebi ünlü eserinde 
simitçi esnafının 70 dükkânda, 300 nefer olarak çalıştığını yazdı. 

Simit ve çay buluşuyor
Simidin çayla buluşması ise günümüze daha yakın. İstanbullular 
çayla ilk kez 1700’lerde şifalı bir içecek olarak tanıştı. 1800’lerde 
çay ‘şifa niyeti’nden öte, keyif için içilmeye başlandı. 1900’lerin 
başlarında İstanbul Beykoz’daki cam fabrikasında ilk kez ince 
belli bardakların üretilmesiyle de Türk usulü çay demleme 
biçimi geliştirildi ve çay Türklerin simit keyfinin ayrılmaz bir 
parçası haline geldi. Giderek zenginleşen simit kültürüne çayın 
ardından ileriki dönemlerde peynir de eklenecekti. 

22 ayar Osmanlı altını
Genellikle Kastamonulu ve 
Safranboluluların mesleği olarak 
nam salan simitçiliğin kendine 
özgü birtakım kuralları da vardı. 
İstanbul’da pişirdikleri kaliteli 
simitlerle övülen eski fırıncıların 
sırrı pişirme derecelerinde saklı. Un, 
su, şeker ve tuzla hazırlanan simit 
hamurunu mayalayan simitçiler, 
daha sonra halka biçimini verip 
pekmezli soğuk suya ve ardından 
da susama batırırlardı. Pekmez, 
simidin kusursuz olması için son 
derece önemli. Zira ona rengini ve 
kendine has lezzetini veren pekmez. 
Eski ustaların deyimine göre, simidin 
piştikten sonra 22 ayar Osmanlı altını 
rengini alması, kaliteli olması için en 
önemli kaidelerden biri. 

Her yudumda ve 
her parçada sağlık 
Çay ve simit ikilisini mutfağımızın en 
demokratik içeceği ve yiyeceği olarak 
tanımlayabiliriz. Zira toplumsal statü 
ayırt etmeksizin herkesin ilgi gösterdiği 
bu ikili, şiirlerimizde, filmlerimizde, 

romanlarımızda, özel günlerimizde kısacası kültürümüzün 
her noktasında var. İkisi de İstanbul’un gizli simgeleri. Vapur 
yolculuğunda racon kesen serseri martılarla anlaşabilmek için 
ya da içimizi ısıtabilmek için her an yanımızdalar.  Üstelik 
simit ve çay sağlığımız için de oldukça faydalı. Simidi bu kadar 
sağlıklı yapan ise üzerindeki susam tanecikleri. ‘Sesamum 
indicum’ bitkisinin tohumlarından elde edilen susam protein, 
magnezyum, kalsiyum, potasyum ve B vitaminleri açısından 
oldukça zengin. Yağ oranı yüksek olan susam vücuda enerji 
verir, hazmı kolaylaştırarak kabızlığı giderir. Antioksidan içeriği 
ile kansere karşı koruyucudur, solunum yolu hastalıklarına da 
faydalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, içeriğindeki demir ve 
vitaminler sayesinde kansızlığa karşı doğal bir destektir. Çay ise 
kolesterol seviyesini düşürür. Çinko içeriği ile tat hücrelerindeki 
tat alma bozukluklarını önler. Susuzluğu giderir, karaciğeri 
temizler ve yeniler. İçerdiği florid nedeniyle diş çürüklerini 
önleyici etkiye sahiptir. Doku sertleşmesini ve damar sertliğini 
tedavi eder. İçeriğindeki C ve E vitamini ile karoten maddesi 
sayesinde kan kanserine karşı bağışıklığı artırır. 

‘Basit yaşayacaksın basit
Sanki bir gün yaşamın sonra erecekmiş gibi basit
Çay, simit ve peynirle...’

Nazım Hikmet’in bu dizeleriyle başlamak uygun geldi çay ve simitten 
bahsederken. Zira simit de çay da birer ayna bizler için. Sade yaşamanın, 
yaşarken paylaşmanın simgeleri. İster en zengin olun, ister kendi halinde bir işçi. 
Acıktığımız zaman, hele bir de vaktiniz kuşun kanadındaysa çaydan sıcağımızı, 
simitten gücümüzü alıyoruz. Ve devam ediyoruz yaşamın boynundan tutmaya...

Lezzet tarihinde bir gezi
Simidin ve çayın bugününe geçmeden önce lezzet tarihinin güzel kokulu 
sayfalarına uzanmak gerekiyor. 5000 yıllık bir geçmişe sahip olan çay dünyada 
sudan sonra, en fazla içilen ve içme alışkanlığı gittikçe artan bir bitki. Yaygın 
efsaneye göre, büyük Çin İmparatoru Shen Nung’ın hizmetlilerinden biri 
bahçede su kaynatırken bir yaprak, kaynayan suyun içine düşer. Yaydığı koku 
imparatoru etkiler. Kokusunu beğenen imparator, tadını da denemek ister ve 
çay o gün bugündür insanoğlunun vazgeçilmez içeceği haline gelir. 

36

Bu toprakların ayrılmaz ikilisi;
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çaysimitve
FASTFOOD KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞMASINDAN ÇOK ÖNCEYE 

DAYANIYOR ÇAY VE SİMİDE OLAN BAĞLILIĞIMIZ. ONLAR HEM BİZDEN 

HEM DE SAĞLIKLI. MUHABBETLERİN VE AYAKÜSTÜ ATIŞTIRMANIN 

VAZGEÇİLMEZİ ÇAY-SİMİT İKİLİSİ NİÇİN BU KADAR SEVİLİYOR HİÇ 

DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? YANITI HEP BERABER BULALIM İSTEDİK… 

1900’LERİN 
BAŞLARINDA 
İSTANBUL 
BEYKOZ’DAKİ CAM 
FABRİKASINDA İLK 
KEZ İNCE BELLİ 
BARDAKLARIN 
ÜRETİLMESİYLE 
TÜRK USULÜ ÇAY 
DEMLEME BİÇİMİ 
GELİŞTİRİLDİ VE ÇAY 
TÜRKLERİN SİMİT 
KEYFİNİN AYRILMAZ 
BİR PARÇASI 
HALİNE GELDİ. 
ESKİ USTALARIN 
DEYİMİNE GÖRE, 
SİMİDİN PİŞTİKTEN 
SONRA 22 AYAR 
OSMANLI ALTINI 
RENGİNİ ALMASI, 
KALİTELİ OLMASI 
İÇİN EN ÖNEMLİ 
KAİDELERDEN BİRİ.

Keleşlerlife
Süper İkili



Keleşlerlife
Bizden Haberler
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BU YIL İKİNCİ KEZ 
DÜZENLENEN KELEŞLER 

FORD YILLIK DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI, 25 ŞUBAT 2017 
TARİHİNDE TİTANİC OTEL’DE 

TÜM YÖNETİCİLERİN VE 
ÇALIŞANLARIN KATILIMIYLA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 

Keleşler Ford, 
değişimin gücünü 
hizmetlerine yansıtıyor

Keleşler Ford, bu yıl itibarıyla geleneksel hale gelen Yıllık Değerlendirme Top-
lantısıyla geçtiğimiz döneme ilişkin faaliyetlerini masaya yatırırken, başarılı 
çalışanlarını da gösterdikleri performans doğrultusunda plaketle ödüllendirdi. 
2016 yılının genel değerlendirmesinin yanı sıra başarılı ve eksik kalınan yön-
lerin objektif olarak analiz edildiği etkinlikte, yeni yıla dair hedefler ve atılacak 
yeni adımlar tüm ekiple paylaşıldı. 

Güçlü kurumsal yapı çalışan ve müşteri memnuniyetiyle mümkün 
Keleşler Ford Yıllık Değerlendirme Toplantısı’nın ana maddelerinden birini 
oluşturan Müşteri Deneyimi Hareketi, Ford Otosan tarafından başlatılan ve Ke-
leşler Ford’un gönüllü olarak yer aldığı çok önemli bir proje. İki yıldır devam 
eden proje kapsamında çalışan ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyede sağ-
lanmasına yönelik koçluk eğitimi, başta yönetim kademesi olmak üzere tüm 
Keleşler Ford ekibine veriliyor.  Projenin geride kalan diliminde elde edilen 
ilerleme, çalışma grupları tarafından hazırlanan sunum ve videolarla yıllık de-
ğerlendirme toplantısında paylaşıldı.

2016 YILI 4. ÇEYREKTE EN 
YÜKSEK PERFORMANSI 

GÖSTEREN ÇALIŞANLAR VE 
KELEŞLER FORD AİLESİNDE 
10 - 15 VE 20’NCİ YILLARINI 

DOLDURAN EKİP ÜYELERİ 
İÇİN BİR PLAKET TÖRENİ 

DÜZENLENDİ. 
EN YÜKSEK CİRO HEDEFİ GERÇEKLEŞTİRME: BOYA-KAPORTA (SERVİS)

EN YÜKSEK SİGORTA SATIŞ ADEDİ: GÜLÇİN YILMAZ URKAN (SİGORTA)

EN ÇOK ÇAPRAZ SATIŞ: SEDA DÜZENLİ (SİGORTA)

EN YÜKSEK SERVİS CİROSU: AZİZ DURMAZ (SERVİS)

EN YÜKSEK SATIŞ ADEDİ: HATİCE COŞKUN (SATIŞ)

EN YÜKSEK GMBA SKORU: PINAR ŞERAN (SATIŞ)

EN YÜKSEK GMBA SKORU: SEMİH METİN (SERVİS)



Keleşlerlife
Modeller

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

FIESTA 
ST LINE

FOCUS 
ST 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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Keleşler Ford yöneticileri, geride bırakılan yılı rakamlarla değerlendirip 
daha geniş bir perspektiften faaliyetlere bir ayna tutma hedefiyle top-
lantının gerçekleştiğini belirterek,  “Rekabetin ve değişimin inanılmaz 

hızına yetişebilmek için sektördeki 36 yıllık birikimin odağına müşteri 
memnuniyeti ve çalışan mutluluğunu yerleştiriyor, ilerleyen yıllarda 

daha iyisini nasıl yapabiliriz sorusuna yanıt bulmak için tüm gayretimiz-
le çalışıyoruz” mesajını paylaştı.

KELEŞLER FORD YILLIK 
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NIN 
ANA MADDELERİNDEN BİRİNİ 
OLUŞTURAN MÜŞTERİ DENEYİMİ 
HAREKETİ, FORD OTOSAN 
TARAFINDAN BAŞLATILAN VE 
KELEŞLER FORD’UN GÖNÜLLÜ 
OLARAK YER ALDIĞI ÇOK ÖNEMLİ BİR 
PROJE. İKİ YILDIR DEVAM EDEN PROJE 
KAPSAMINDA ÇALIŞAN VE MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİNİN EN ÜST SEVİYEDE 
SAĞLANMASINA YÖNELİK EĞİTİMLER 
DÜZENLENİYOR. 
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20. YIL ALTIN HİZMET PLAKETİ: SAHA 
OPERASYONLARI VE İŞ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ 
AHMET KAHYA

10. YIL BRONZ HİZMET PLAKETİ: 
BARIŞ HALİLOĞLU (MUHASEBE)

10. YIL BRONZ HİZMET PLAKETİ: 
MURAT YEŞİLTAŞ (SERVİS)

15. YIL GÜMÜŞ HİZMET PLAKETİ: 
HÜSEYİN KAYIŞ (SERVİS)
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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

FIESTA

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

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-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.42
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C-MAX

GRAND 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*

FOCUS

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.44
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MONDEO

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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KUGA

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 Otm. 1499 182 / 5700 240 / 1600-4000 10,1 7,5
Kuga 1.5 TDCi 1499 120 / 5700 270 / 1600-5000 12,7 4,4
Kuga 1.5  TDCİ Powershift 1499 120 / 3750 300 / 2000-3750 12,4 4,8

STYLE 
n Gövde rengi kapı kolları n Gövde rengi yan aynalar n 17” alüminyum jantlar n Gündüz yanan LED farlar n Gecikmeli sönen ön farlar 
n Arka park sensörleri n Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar n Karartılmış arka camlar n Çift egzoz çıkışı n Sürücü ve ön yolcu yan hava yastıkları 
n Yan perde hava yastıkları n Sürücü diz hava yastığı n Elektrikli Park Freni n ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) n Acil Durum Fren Desteği (EBA) 
n Elektronik Denge Programı (ESP) n Devrilmeyi Önleyici Sistemi (ROM) n Elektronik Fren Ön Hazırlığı (EBP) n Yokuş Kalkış Desteği (HLA) 
n Hız Kontrol Sistemi ve Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı n Ford Kolay Yakıt Sistemi n Ford MyKey n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Global Açma/
Kapama n ISOFIX n Derinlik ve yükseklik ayarlı direksiyon n Deri kaplı direksiyon simidi n Deri kaplı vites topuzu n Manuel 6 yönlü ayarlanabilir sürücü 
koltuğu n Manuel 4 yönlü ayarlanabilir yolcu koltuğu n Sürücü koltuğunda ayarlanabilir bel desteği n Kumaş koltuk döşemesi
n Elektrikli ön/arka camlar n “Ford Power” Anahtarsız Çalıştırma Sistemi n Yol bilgisayarı n Ford EcoMode n İklim Kontrollü Otomatik Klima 
n Yağmur sensörü n Otomatik yanan farlar n Otomatik kararan iç dikiz aynası n Direksiyondan kumandalı radyo CD MP3 çalar n Ford SYNC 1 (Bluetooth 
Sesli Kontrol Sistemi) n Ford Acil Durum Yardımı n 4.2” renkli ekran n USB n Direksiyondan vites değiştirme ( * ) Sadece otomatik şanzımanda sunulmaktadır

DONANIMLAR

TİTANİUM (STYLE donanımına ilave olarak)
n 18” alüminyum jantlar n Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli, katlanabilir yan aynalar n Isıtmalı ön cam n Tavan çıtaları n Otomatik Paralel Park Sistemi n Otomatik 
Dikey Park Sistemi n Paralel Park Çıkış Yardımı n Geri Görüş Kamerası n Ön yolcu koltuğunda ayarlanabilir bel desteği n Parçalı deri döşeme n Arka kol 
dayama n Ambiyans ışıklandırma n Anahtarsız Giriş Sistemi n Ford SYNC 3 (Bluetooth Sesli Kontrol Sistemi) n 8” dokunmatik, renkli gösterge ekranı

ST-LINE (TİTANİUM’a ilave olarak)
n 19” alüminyum jantlar n Alaşım pedallar n Spor süspansiyon n Body kit

n Açılır Panoramik Cam Tavan n Bi – Xenon Ayarlanabilir Ön Farlar
KONFOR PAKET n Akıllı Bagaj Kapağı n Isıtmalı Ön Koltuklar n Isıtmalı Direksiyon n Deri Döşeme (Bej veya Siyah) 

TEKNO PAKET n Şeritte Kalma Yardımcısı n Adaptif Hız Kontrol Sistemi n Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi n Kör Nokta Uyarı Sistemi

n Açılır Panoramik Cam Tavan n Bi – Xenon Ayarlanabilir Ön Farlar
KONFOR PAKET n Akıllı Bagaj Kapağı n Isıtmalı Ön Koltuklar n Isıtmalı Direksiyon n 10 Yönlü Elektrikli sürücü koltuğu 

TEKNO PAKET n Şeritte Kalma Yardımcısı n Adaptif Hız Kontrol Sistemi n Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi n Kör Nokta Uyarı Sistemi

OPSİYONLAR (Titanium için)

OPSİYONLAR (ST-LINE için)

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

TRANSIT 
COURIER TRANSIT

CONNECT

TOURNEO
CONNECT

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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TOURNEO
CUSTOM

TRANSIT
CUSTOM

RANGER
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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YARIM ASRI GERİDE BIRAKTI 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 
yerli otomobil üretmenin planları yapıl-
dı, önemli adımlar atıldı. Anadol 60’lı 
yıllarda bu hayalin gerçeğe dönüşmüş 
hali olarak yollarda görülmeye başlandı. 
İlk Anadol 19 Aralık 1966 tarihinde üre-
tildi ve 20 yıl boyunca üretimde kaldı. 
1984 yılında Anadol’un üretimi sonla-
nırken toplamda 93 bin 188 Anadol oto-
mobil tutkunlarıyla buluştu. Anadol’un 
üretiminde yatan felsefe ülkenin gelece-
ğine olan inancı temel alıyordu. Döne-
min şartları doğrultusunda tasarımı İn-
giliz Reliant firmasınca yapılan Anadol,  
Otosan’ın lisansı almasıyla seri üretime 
geçti.  Otomobilin şasisi,  motor ve şan-
zımanları Ford’dan temin edildi.
 
Anadol ruhunu 
Anadolu’dan aldı 
Anadol’un üretim planı yapılırken en 
önemli başlıklardan biri de hiç kuşkusuz 
adının ne olacağıydı. Bu hedefle gazete-
lere verilen ilanın ardından, Otosan’a 
2 binden fazla isim önerisi ulaştı.  Bu 
isimler arasında en beğenilenler Anadol, 
Anadolu ve Koç oldu. 10 Ekim 1966’da, 
araca isim olarak “Anadol” seçildi. Ana-

dol, Hititlilerin geyik heykellerinden 
birini sembolize ediyordu. İlk seri olan 
Anadol A1 üretiminde başlangıçta Ford 
Cortina’nın 1200 cc’lik 1959 model 
Kent motoru kullanıldı, 1968’de bu mo-
tor daha güçlü 1300 cc Ford Crossflow 
motor ile değiştirildi. 1971’de İzmir’de 
düzenlenen Akdeniz Oyunları için ge-
liştirilen A1 modeline “Anadol Akde-
niz” adı verildi ve bu modelin üretimine 
1972’de başlandı. Anadol A2 serisi ise 
hem Türkiye’nin ilk 4 kapılı otomobili 
hem de dünyada tamamı fiberglas göv-
deye sahip ilk 4-kapılı sedan otomobili 
olma unvanlarını taşıyordu. 

Devrim’den sonraki 
ilk yerli tasarım 
İlk prototipi 1972’de geliştirilen Anadol 
A4 (STC-16), 1973 ve 1975 yılları ara-

sında üretildi. STC-16 Eralp Noyan ta-
rafından dizayn edildi. Böylece 1961’de 
dizayn edilen Devrim otomobilinden 
sonra, Türkiye’de dizayn edilerek üreti-
len ve seri üretimi gerçekleşen ilk oto-
mobil unvanına sahip oldu.  1984 yılına 
kadar Anadol farklı serilerle üretilmeye 
devam etti. 

Rallilerin vazgeçilmezi 
Anadol A1, Türkiye’nin ilk ralli otomo-
bili olarak da tarihe geçti. Anadol Ralli 
Takımı ise Türkiye’nin ilk ralli takımı 
oldu. Renç Koçibey, Demir Bükey, İs-
kender Atakan, Claude Nahum, Mete 
Oktar, Şükrü Okçu, Serdar Bostancı, 
Romolo Marcopoli ve İskender Aruoba, 
Anadol A1’in ünlü ralli pilotları arasın-
da yer aldı. İskender Aruoba ise 1968 
Avrupa-Afrika-Asya Rallisi’ne katılarak 
Anadol A1 ile büyük başarı kazandı. 
Super Touring Coupe olarak da tanınan 
ilk yerli spor otomobili Anadol STC-16 
ise 1990’lı yılların başına kadar ralli pi-
lotlarının favorisiydi. Anadol, 50 yılda 
otomotiv tarihimizin önemli bir parçası 
haline geldi. Bugün bir klasik olarak ha-
len ilgi görmeye devam ediyor.

Geçmişin İzleri
Keleşlerlife

ANADOL EFSANESİ 
KİMİMİZİN ÇOCUKLUK KİMİMİZİN GENÇLİK HAYALLERİNDE O VARDI. ADINI DA RUHUNU DA 
BU TOPRAKLARDAN ALDI; AİLELERİN GÖZ BEBEĞİ OLDU. ANADOL EFSANESİ 50’NCİ YILINDA 
UNUTULMAZ ANILARI TEMSİL EDERKEN BUGÜN HALA YOLLARDAKİ VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR.  
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