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Keleşlerlife

Doğaya kulak verin!
Dünya, her geçen gün yaşanılası bir yer olmaktan çıkıyor. Bunun nedeni doğayı acımasızca 
katleden insan. İklim değişikliği, küresel ısınma, doğal afetler günden güne artıyor ama 
hâlâ ders almıyoruz.

Oysa doğa sadece yeşillikten ibaret değil. Kendini besleyen, yenileyen ekolojik bir sistem. 
Herkes üzerine düşeni yapıp doğaya sahip çıkmazsa, ne içecek temiz suyumuz ne de ekip 
biçebileceğimiz bir toprağımız kalmayacak.

Aslında çözümü çok da karmaşık değil; daha çok alışveriş merkezine değil, nefes 
alabileceğimiz daha çok yeşil alana ihtiyacımız var. Bir ağaç gölgesinin ya da akan tertemiz 
bir suyun yerini ne tutabilir ki?

Biz de bu sayımızda çevre bilincine küçücük de olsa bir katkıda bulunmak için her geçen 
gün kaybolan buzullara dikkat çektik. Dünyada yaşanabilecek en güzel on köye yer verdik.

Kapak konumuz ise çizgisiyle fark yaratan Ford Courier Blackline.
Artık ticari araçlar için de bir satın alma modeli olan Ford Options ile daha küçük taksitler 
ödeyerek istediğiniz araca sahip olabilirsiniz. Detayları haberler sayfamızda bulabilirsiniz. 

Sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler dileği ile…

Banu Keleş
Genel Yayın Yönetmeni
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FORD, TİCARİ ARAÇ AİLESİNDEKİ ÜRÜN YELPAZESİNİ ŞİMDİ ŞIK TASARIMI İLE DİNAMİK 
BİR GÖRÜNÜM SUNAN YENİ FORD COURIER BLACKLINE SERİSİ İLE GÜÇLENDİRİYOR. 
1.6 TDCİ DİZEL MOTOR SEÇENEĞİYLE TÜRKİYE’DE DE SATIŞA SUNULAN SERİ, KONTRAST 
RENKLERDE SPOR ŞERİTLER, MANYETİK ÖN VE ARKA TAMPON ALT KORUMA, 16 İNÇ 
METALİK GRİ ALAŞIM JANTLARLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR. FORD COURIER 
AYNI ZAMANDA SÜRÜŞÜ KOLAYLAŞTIRAN BİRÇOK ÖZELLİĞE SAHİP. 

Yeni Ford Courier 
Blackline serisi 

“Bir Başka” konseptiyle Türkiye pazarında yeni bir dönemin 
kapılarını aralayan Ford, hafif ticari araç ailesini yeni Tourneo 
Courier Blackline serisi ile tamamlıyor. Yeni seride kontrast 
renklerde spor şeritler, manyetik gri ön ve arka tampon alt 
koruma, yan aynalar ve gövde rengi yan etekler yer alıyor. Ka-
lın sportif şeritler önden arkaya uzanırken, 16 inçlik manyetik 
gri alaşım jantlarla araç tamamlanıyor. Serinin iç tasarımında 
parçalı deri koltuklar ve deri kaplama direksiyon simidi öne 
çıkarken, koltuklar, direksiyon simidi ve vites topuzunda kır-
mızı rengiyle kontrast oluşturan dikiş detayları göz alıyor. 4 
kişilik araç, az yer kaplayan yapısına rağmen sıra dışı bir bagaj 
hacmi ve yolcu alanı sunuyor. 

Ford Tourneo Courier ayırt edici, 
spor ve dinamik bir görünüm
Pratiklik, geniş bir alan, konfor, stil, teknoloji ve tabii ki yakıt 
verimliliği… Peki, bunların hepsini tek bir araçta bulabilir mi-
siniz? Eğer bu araç Ford Courier ise bulursunuz. Bu kompakt 
ve geniş araç, dört kişi için gerekli baş, bacak ve dirsek ge-
nişliğini sağlar; herkesin bagajını da rahatça taşıyabilir. Akıllı 
saklama alanı ve özellikler eşyalarınızı kolayca organize ede-
bilmenizi sağlarken, esnek oturma düzeni de araç içini geniş-
letir. Türkçe Ses Kontrollü Ford SYNC ve diğer gelişmiş tek-

nolojiler sayesinde eller serbest telefon araması yapabilir veya 
aramaları cevaplayabilirsiniz. Hatta bu sistem, telefonunuza 
gelen mesajları bile size okuyabilir. Kompakt ve şık, esnek ve 
ekonomik, ayrıca akıllı özellikler ve teknolojilerle dolu Ford 
Courier, bir araçta aradığınız her şey olabilir.

Ford Tourneo Courier ürün gamı 
sahiplerini mutlu ediyor 
Üretim aşamasında kullanılan borlu çelik, çift fazlı çelik, yük-
sek dayanımlı çelik ve sertleştirilmiş çelik ile güçlendirilen To-
urneo Courier Blackline serisi ve Tourneo Courier ürün gamı, 
ayrıca yüksek aktif ve pasif güvenlik donanımları ile segmen-
tindeki standartları belirliyor. Sürücü ve Yolcu Ön Hava Yas-
tığı, ESP, ABS, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Acil Durum Fren 
Desteği, Elektronik Fren Gücü Dağıtım Sistemi, ISOFIX Bağ-
lantı Noktaları, Kayar Kapılarda Çocuk Kilidi, Merkezi Kilit ve 
Immobilizer’ın standart olarak sunulduğu Tourneo Courier’de 
yarı bağımsız arka süspansiyonlar yolcuların rahatını artırır-
ken üstün sürüş keyfi ve güvenliği de bir arada sunuyor. 

Sınıfının en iyisi dizel motor
95 PS güç üreten 1.6 TDCi motor, 3.7L/100 km yakıt tüketi-
mine ve yalnızca 97 gr/km CO2 emisyonuna sahip.  

Keleşlerlife
Kapak Konusu



Yokuş Kalkış Destek Sistemi:  Sistem, yokuşta kalkış 
sırasında aracınızın geriye kaymasını geçici olarak ön-
ler. Sistem, 2,5 saniye süreyle fazladan fren gücü uygu-
lar ve ayağınızı fren pedalından gaz pedalına geçirirken 
size daha fazla süre ve kontrol sağlar.

Yağmur Sensörlü Silecekler: Yağmur sensörü, aracını-
zın ön camında ıslaklık algıladığı anda çalışmaya başlar 
ve hava koşullarının gerektirdiği şekilde hızını ayarlar. 
Silecekler temizlemeden önce birikebilen su miktarına 
göre belirlenmiş altı hassasiyet düzeyinden birini seçe-
bilirsiniz.

Gelişmiş iklimlendirme Sistemi: İsteğe bağlı bir seçe-
nek olan Otomatik Klima (EATC) ile istediğiniz kabin 
sıcaklığını tam olarak belirlersiniz. Gelişmiş iklimlendir-
me özelliklerine sahip sistem, belirlediğiniz ısıyı korur.

Ford Courier 
Blackline serisinde 
neler var? 
Dış Donanım Özellikleri
s 16’’ Manyetik Gri Alaşım Jantlar
s Gövde Rengi Yan Etekler
s Manyetik Gri Ön ve Arka Tampon Alt Koruma
s Manyetik Gri Tavan Rayları
s Manyetik Gri Boyalı Yan Aynalar
s Şeritler

Iç Donanım Özellikleri
s Kırmızı Dikişli Deri Direksiyon Simidi & Vites Topuzu
s Kırmızı Dikişli Parçalı Deri Koltuklar

Toplam uzunluk: 4,157 mm
Tavan yüksekliği: 1,726 mm
Koltuk sayısı: 3+1 Koltuk 
Taşıma kapasitesi: 575 kg
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Konforlu sürüş sağlayan özellikler
Zahmetsiz manevra ve sürüş keyfi: Elektrikli Direksiyon Destek 
Sistemi (EPAS), dar aralıklara park ederken yönetimi daha kolay, 
daha hafif bir direksiyon; otoyolda giderken ise daha fazla kontrol 
tanıyan daha güçlü bir direksiyon sağlayacak şekilde kendini oto-
matik olarak ayarlar. Sürekli çalışıp, enerji ve yakıt tüketen klasik 
elektrikli direksiyonların aksine Ford EPAS, yalnızca gerektiği za-
man devreye girer ve daha fazla yakıt tasarrufu sağlar. Tourneo 
Courier’nin dönüş alanının dar olması, sıkışık sokaklarda manev-
ra yapma stresini ortadan kaldırabilir. Direksiyon simidinin kilit-
ten kilide yalnızca 2.6 kez dönüşüyle aracınız 10.55 metrelik bir 
alanda manevra yapabilir.

Gerektiğinde otomatik 
yanan farlar: Tourneo Courier, günbatımında ışığın azalması-
nı ya da ışık koşullarında oluşan ani bir değişikliği algılayan 
sensörlere sahiptir. Örneğin, aracınız bir tünele girdiğinde, 
sensörler ışıkta azalma algılar ve otomatik yanan farlar devreye
girer. Bu sayede daha kolay, daha güvenli bir sürüş sağlanır.

8

TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULAN COURIER 
AİLESİNDE 1.6 LT (95 HP) DİZEL MOTOR 
SEÇENEĞİ BULUNUYOR. 1.6 LT MOTOR, 
FABRİKA VERİLERİNE GÖRE 100 KM’DE 
ORTALAMA 3.7 LT YAKIT TÜKETİMİYLE 
SINIFININ EN CİMRİSİ. COURIER’DE ÇİFT 
HAVA YASTIĞI, ABS, ESP, YOKUŞ KALKIŞ 
DESTEĞİ, ACİL DURUM FREN DESTEĞİ, 
ELEKTRONİK FREN GÜCÜ DAĞITIM SİSTEMİ 
GİBİ STANDART GÜVENLİK DONANIMLARI 
MEVCUT. TOURNEO COURIER TÜM 
BUNLARIN YANINDA BLACKLINE SERİSİ 
İLE AYIRT EDİCİ, SPOR VE DİNAMİK BİR 
GÖRÜNÜM DE SUNUYOR.
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Ford Otosan’daki kariyeriniz nasıl şekillendi?  
Otomotiv sektörü içerisinde yer almak çocukluğumdan bu 
yana hayalimdi. Bu nedenle Makine Mühendisliğini çok 
önceden hedeflemiştim. 1998 yılında Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü kazandım. Okurken 
de stajlarımı, Türkiye’nin en iyi otomotiv şirketi olan Ford 
Otosan’da gerçekleştirdim. İlk stajımı 1999 yılında Ford 
Otosan’ın Acıbadem Fabrikasında yaparken, Gölcük depre-
mi meydana geldi. O dönemde Ford Otosan’ın bölge halkına 
yaptığı yardımlara bizzat şahit oldum. Açıkçası bir öğrenci 
olarak Koç kültürü beni çok etkiledi. “Kesinlikle burada çalış-
malıyım” demiştim kendi kendime. Ardından da 2001 yılında 
Gölcük fabrikasında son stajımı yaptım ve her iki fabrikayı 
da görme şansım oldu. Askerliğimi tamamlamadan önce İn-
gilizcemi daha da ilerletebilmek için İngiltere’de 6 ay kaldım. 
2004 yılının Eylül ayında ilk iş yerim Ford Otosan’da çalış-
maya başladım. İlk görevim; satış sonrasına bağlı hem fabri-

ka, hem de iş birimleriyle yakın çalışma fırsatı yakaladığım 
Servis Mühendisliği  departmanında, Ticari Araçlar Mühen-
disliğiydi. Ürettiğimiz ticari araçları ve satış sonrası hizmetleri 
yakından tanıma şansı bulmuş, bu sayede kilit bir görevde 
önemli bir bilgi birikimi edinmiştim. Aynı zamanda yaşanan 
problemleri yerinde incelemek için bayi ziyaretleri gerçekleş-
tirdim ve bu sayede neredeyse tüm Türkiye’yi dolaştım. 2009 
yılında Ticari Araçlar Ekip liderliği pozisyonuna yükseldim. 
Bu görevim yaklaşık iki yıl sürdü. 2011 yılında pazarlama 
departmanına geçtim ve iş geliştirme yöneticisi oldum. Pazar-
lama bambaşka bir dünyaydı. Sahadaki bilgi birikimimle pa-
zarlamayı harmanlayarak çok farklı bir deneyim edindiğimi 
düşünüyorum. 2013 yılından itibaren Yedek Parça Satış ve İş 
Geliştirme Departmanında çalıştım. Bu sayede de yedek par-
ça satışı konusunda tecrübe edinmiş oldum. 2015 yılı Ekim 
ayında ise Bayi Eğitim Bölümüne, Yönetici olarak atandım. 
Ford’un bütün ürünlerinin teknik, ürün eğitimleri, süreç ve 
sistem eğitimleriyle birlikte, kişisel gelişim eğitimlerinin bayi-
deki ilgili personellere uygun şekilde tasarlanması ve hayata 
geçirilmesinden sorumluyum. Ayrıca, Ford Trucks’ın farklı 
ülkelere satılmasıyla birlikte, dış ülkelere de eğitim ihraç edi-
yoruz. Benzer şekilde, 21 farklı ülkeye ürün ve teknik eğitim 
imkanı sunuyoruz. Özetle, bugün aynı zamanda Ford Trucks 
için küresel anlamda eğitim merkeziyiz. Bu bizim adımıza 
çok önemli bir misyon. Ford Trucks, çok hızlı büyüyen bir 
marka ve biz de bu hıza ayak uydurmak için ilgili bayi teş-
kilatını eğitiyoruz. Ayrıca Ford Trucks’ın Çin merkezli JMC 
firmasıyla yaptığı anlaşma sonrasında, Çin ekibinin 3 eğitme-
nine Çince-İngilizce olacak şekilde, TTT (eğiticinin eğitimi) 
eğitimi verdik. Farklı ülkelerle çalışmak bize heyecan veriyor, 
gelişmemizi sağlıyor. 

Ford Otosan Eğitim Merkezi ne zaman 
faaliyete geçti? Verilen eğitimlerin deta-
yına geçmeden önce merkezin yetenek-
lerini anlatır mısınız?  
Ford Otosan Eğitim Merkezi, 2014 yılı 
Nisan ayında faaliyete geçti. Toplamda  
11 sınıfımız (4 teknik, 7 standart),  1 
teknik atölyemiz, 1 Online Eğitim Sı-
nıfımız ve 2 de bilgisayar sınıfımız var. 
Online eğitim sınıfımızı 1 Nisan 2016’da 
açtık. Burada uzaktan eş zamanlı (real 
time) eğitimler veriyoruz. Özellikle ürün 
lansmanları ve teknik yeniliklerin bayi-
lere aktarılması aşamasında bizlere çok 
yardımcı oluyor. Hem çok fazla kişiye 
hızlı erişebiliyoruz hem de bayiler ula-
şım ve konaklama masrafı yapmadan ve 
iş gücü kaybı yaşanmadan bu eğitimle-
ri çalışanlara kolayca verebiliyoruz. Her 
gün 120’ye yakın kişi aktif olarak Ford 
Otosan Eğitim Merkezi’nde eğitim alıyor. 

Eğitimleri üçer aylık olarak planlıyoruz. 
Ford Ders adını verdiğimiz sistemle ka-
yıtları ve planlamayı yapıyoruz. Hatta 
bununla kalmadık, Türkiye’nin her ye-
rinden bayileri en iyi şekilde ağırlamak 
için yakındaki otellerle görüşmeler yap-
tık. Ford’da son 1,5 yıl önce devreye aldı-
ğımız ‘misafir’ kavramımızı aynı şekilde 
bayi çalışanlarımıza aktarıyoruz ki, onlar 
da bu hissettikleri güzel duyguları müş-
terilerimize hissettirsinler. 
Biraz rakamlardan bahsedecek olursam; 
Ford sistemimizde kayıtlı yaklaşık 5700 
kişi var. Bir kişi 5 günlük bir eğitime gel-
diği zaman 5 insan x gün şeklinde tanım-
lıyoruz. Geride kalan üç yılda toplamda 
4000’e yakın kişiyi eğittik diyebilirim. 
2015 yılında 24.000 insan x gün eğitim 
vermiştik. 2016 yılında bu rakam 26.000 
civarına ulaştı. Bu seneki hedefimiz ise 
29.000 insan x gün eğitim vermek.
 

“Önemli olan insanın sevdiği işi, en yük-
sek gayretle yapmasıdır”
Ford Otosan Eğitim Merkezi’nde yalnızca 
eğitim vermekle kalmıyoruz, işin en doğ-
ru kişiyle yapılmasını da sağlamayı amaç-
lıyoruz. Pozisyona uygun, doğru adayın 
işe alınmasını sağlama konusunda çalı-
şıyoruz. Bunu da Bayi İnsan Kaynakları 
Projemizle gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 
Bayilerimizde çalışan tüm pozisyonların 
hangi yetkinliklere sahip olması gerekti-
ğini bayilerimizle ve iş birimlerimizle bir-
likte belirledik. Bu niteliklere en uygun 
kişilerin bulunması için adaylara testler 
gerçekleştiriyoruz. Bayilerimiz de bu sa-
yede ellerindeki adaylar içerisinden en 
nitelikli insan kaynağını istihdam etmiş 
oluyorlar.  Bir anlamda, adayların işe alın-
masına bir standart getiriyoruz. Doğru ki-
şiyi işe alıp, ihtiyaç duyulan yetkinlikler 
çerşevesinde eğitmek, her işin temelidir. 
Bu sayede yatırım doğru kişiye, doğru 
şekilde yapılmış olur. Bundan sonraki 
hedefimiz bunu bayilerimizde gerçekleş-
tirmek olacak. İşe alım sonrasındaki en 
kritik aşamamız iş başı oryantasyon & 
eğitim programımız. Bu program, yeni 
işe başlayan bayi çalışanlarına yönelik 
oryantasyon ve temel eğitimleri içeriyor 
(vizyon-misyon, ürün, teknik, sistem, sü-
reç vb). Şu ana kadar 709 kişi bu progra-
ma katıldı ve kendilerinden her program 
sonrasında geri bildirimler alarak progra-
mı her seferinde bir miktar daha geliştir-
dik. Özetle; bizim için büyük önem arz 
eden İşbaşı Öncesi Eğitim Programıyla 
da, henüz Ford bayisinde çalışmaya yeni 
başlayan çalışanlar Ford Otosan’ı yakın-
dan tanıyor, vizyon ve misyonunu öğre-
niyor, bu yolda nasıl bir tutum ve dav-
ranış göstermeleri gerektiğini görüyorlar. 
Bu sayede müşterilerimize nasıl yaklaşıl-
ması gerektiğini öğreniyorlar. 

Eğitmenler nasıl seçiliyor? 
Eğitim Planlama & Geliştirme Ekip Li-
deri Efkan Bey, Binek Ticari Ürün ve 
Teknik Eğitimden Sorumlu Ekip Lideri 
Barlas Bey ve Ford Trucks Ürün ve Tek-
nik Eğitimden Sorumlu Ekip Lideri Ha-
run Bey olmak üzere bana bağlı üç ekip 
liderimiz var. Onlara bağlı olarak eğitim 
planlama, eğitim geliştirme, veri analiz 
uzmanlarımız ve eğitmenlerimiz görev 
yapıyor.  Şu an için kişisel gelişim ve tek-
nik eğitimlerimizde dış eğitmenlerimiz-
den de destek alıyoruz. Yönetici kısmına 
verdiğimiz eğitimlerle, onları insan yöne-
timi anlamında farklı bir noktaya taşıyor, 
kişisel gelişim dersleri sağlıyoruz. 

FORD OTOSAN EĞİTİM MERKEZİ, FAALİYETE BAŞLADIĞI 2014 YILINDAN BERİ VERDİĞİ EĞİTİMLERLE BİNLERCE KİŞİYE 
ULAŞMAYI BAŞARDI. BAYİ YAPILANMASI İÇERİSİNDEKİ SATIŞ, SERVİS VE ÜST YÖNETİM ÇALIŞANLARI İÇİN DÜZENLENEN 
EĞİTİMLER, TEORİK VE UYGULAMALI OLARAK HAYATA GEÇİRİLİYOR VE TÜM EĞİTİMLERİN İÇERİĞİ TİTİZLİKLE 
HAZIRLANIYOR. MERKEZ HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİYE SAHİP OLMAK ÜZERE BİR ARAYA GELDİĞİMİZ FORD OTOSAN 
EĞİTİM MERKEZİ BAYİ EĞİTİM YÖNETİCİSİ BAHADIR AKIN, TEKNOLOJİDEKİ VE İNSAN KAYNAKLARINDAKİ HIZLI DEĞİŞİME 
EŞLİK EDEBİLMEK İÇİN EĞİTİMİN KİLİT BİR ÖNEME SAHİP OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ. 

DEĞİŞİMİN RUHUNU  
EĞİTİMLERİMİZE YANSITIYORUZ 

Ford Otosan Eğitim Merkezi 
Bayi Eğitim Yöneticisi Bahadır Akın:

Keleşlerlife
Söyleşi
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Söyleşi

şarta göre tasarlayıp, en uygun şekilde ver-
memiz gerekiyor. Yeni geliştirdiğimiz eği-
tim sistemiyle artık bir teknisyen yeni işe 
başladığında 15 gün bizimle beraber oluyor 
ve tüm temel eğitimleri alıyor. Son gün uy-
gulamalı bakım eğitimi ile eğitim son bulu-
yor. Eğer teknisyen bir aracın periyodik ba-
kımını tam anlamıyla yapabilir hale gelirse 
başarılı sayılıyor ve sertifikasını alıyor. Son-
rasında ise başarılı olan arkadaşların han-
gi konuda (motor, güç aktarma, elektrik) 
uzmanlaşacağına karar veriliyor. Uzmanlık 
alanlarına göre en yüksek seviyeye ulaşan 
teknisyenlerimizi ise “MasterTech” olarak 
adlandırıyoruz. Tüm Türkiye’de yaklaşık 
157 adet “MasterTech”imiz var. 

“Bayilerimizin kurumsallaşmasına önem 
veriyoruz”
Her türlü sorunun önüne geçmek için, ba-
yilerimizde bir insan kaynakları yapılan-
ması yaratmaya çalışıyoruz. Şu anda bayi-
lerimizde 70’in üzerinde insan kaynakları 
uzmanı ya da müdürü görev yapıyor. Sis-
temin bütçesini biz karşılıyoruz. İçerisinde 
performans, takdir, anket, idari işler vb. 
modüller olan sistemimiz şu an devrede. 
İnanıyorum ki, yıl sonuna kadar her bayide 
bir İK sorumlusu olacak. Sistemi tamamıyla 
oturtacağız ve bayilerimiz daha da kurum-
sal bir yapıya kavuşacaklar. İleride bu ko-
nuyla ilgili farklı projelerimiz de olacak.

‘Mavi Işık Test Günleri’ eğitimi ile fark ya-
ratıyoruz”
Ürün eğitimleri konusunda da en iyisini 
sunduğumuzu düşünüyorum. Hem satış 
hem de teknik ekiplerden katılımcılar için 
İstanbul Park’ta test sürüşleri düzenliyo-
ruz. Bunu yaparken, hem Ford hem de en 
önemli rakip marka ve model araçları test 
etmelerini sağlıyoruz. Çeşitli yol şartların-
da onları da kullandırıyoruz. Böylelikle 
çalışanlarımız tüm araçları en yakından ta-
nıyor ve müşterimiz bir soru sorduğunda 
hemen en doğru yanıtı verebiliyor.

Eğitimlerin başarısı nasıl değerlendiriliyor? 
Eğitimin geri dönüşü genelde kısa vadeli ol-
maz (sistem kullanım eğitimleri vb. hariç). 
O nedenle hemen hızlı sonuç almayı bekle-
mek biraz iyimserlik olur. Müşteri memnu-
niyeti konusunda hem satışta hem de ser-
viste bir çok anket yapılıyor. Bu anketlerin 
dönüşlerinin yükselmesinde bir çok etken 
var. Eğitim de bunlardan bir tanesi. Hedefi-
miz ileride bu konuda en iyi şirket olmaksa, 

en doğru çalışanları işe alıp, en iyi şekilde 
eğitmek zorundayız. Şu an bu yola girmiş 
durumdayız ve bu da biraz zaman alacak. 
Kısa vadeli olarak bazı güzel geri bildi-
rimler tebessüm etmemizi sağlıyor. Yakın 
zamanda bir bayimiz arayıp, “Bahadır Bey,  
yeni işe aldığımız çalışanımızı geçen hafta 
size eğitime gönderdik, eğitimden döndü-
ğü ilk gün bambaşka birisi haline gelmişti. 
Bunu nasıl başardınız?” diye sordu. Bu çok 
güzel bir geri bildirim. Bu ve benzeri geri 
bildirimleri aldıkça, doğru yolda ilerlediği-
mizi daha iyi anlıyoruz. Bu durum, Ford 
Otosan olarak satış ve satış sonrasında he-
deflediğimiz gelişmeyi, bayi eğitim ekibi 
olarak desteklediğimizi gösteriyor.

İş konusundaki hassasiyetlerinizi paylaşır 
mısınız? 
Arkadaşlarım beni genelde çok dikkatli ola-
rak tanımlarlar. Detaylara önem veririm.  
Uzaktan yönetmekten  ziyade işin içinde 
olmayı severim. Sürekli sorarak detayları 
öğrenir ve ondan sonra neyi farklı yapabili-
riz diye tekrar sorarım. Sorularla birbirimi-
zi karşılıklı olarak geliştiririz. Yakın zaman-
da Ford Otosan Bayi Eğitim Merkezi üç ay 
kapalı kaldı. Bunun nedeni iyi olmalarına 
rağmen önceki eğitim içeriklerini çok daha 
fazla geliştirebileceğimizi bilmekti. Arka-
daşlarımla birlikte 3 ay boyunca ekip olarak 
canla başla sonuca daha fazla etki edecek 
eğitimleri  hayata geçirdik. Ondan sonra 
bayilerimiz şevkle eğitime gelmeye başladı-
lar. Bunu görmek ve bunları onlardan duy-
mak bizleri çok mutlu etti. 

Özel yaşamınızdaki ilgi alanlarınızı anlatır 
mısınız? 
Özel hayatımda sosyal ve rahat bir insanım. 
Gezmeyi ve farklı kültürleri öğrenmeyi çok 
seviyorum. Farklı ülkelerin sokaklarında 
gezmek, insanlarıyla sohbet etmek bana 
çok keyif veriyor. Rahmetli kayınpederim-
den kalma klasik bir otomobilimiz var, 
yaklaşık 10 yıldır onu toparlamaya çalışı-
yorum. Biraz masraflı ama keyifli bir uğraş.
Son iki yıla kadar futbol oynuyordum. Geç-
mişte Fenerbahçe altyapısında PAF takıma 
kadar yükselip, mühendis olacağım diye 
bırakmıştım, iyi ki de bırakmışım (aslen 
Beşiktaş taraftarı olduğumu belirteyim).  
Fırsat buldukça yüzüyorum. Yaz aylarında 
amatör olarak tüpsüz dalıyorum. 
Ayrıca şu an bebek bekliyoruz eşimle. 
Umarım Eylül ayında aramıza katılacak. 
Bugünlerde en büyük heyecanımız ailemi-
zin yeni üyesi. 

Eğitmenlerin seçimini bir eğitim kuru-
lumuz gerçekleştiriyor. Örnek demo su-
numlar sonrasında eğitmenleri bağımsız 
olarak puanlıyorlar ve en yüksek puan 
alan eğitmen(ler) ile anlaşıyoruz. 3 ay 
boyunca eğitimlere bizzat eğitmenleri-
miz ve eğitim geliştirme uzmanlarımız 
katılıyor. Eğer dış eğitmenlerimiz eği-
timlerinde başarılıysa devam ediyoruz, 
değilse gelişim alanlarını aktarıyoruz ve 
güncelleme sonrasında devam ediyoruz 
ya da yolumuzu ayırıyoruz.

Eğitimlerin içeriği belirlenirken göz 
önünde bulundurulan kriterleri anlatır 
mısınız? Satış ve servis eğitimleri konu-
sundaki farklılıklar neler? 
Eğitimlerimizi ürün, teknik, davranışsal, 
süreç ve sistem eğitimleri olarak sınıf-
landırıyoruz. Ürün ve teknik eğitimlerin 
içeriğini Ford hazırlıyor ve bizlerle pay-
laşıyor. Bizler de Türkiye’ye uygun şekil-
de güncellemeler yapıyoruz. 
Süreç ve sistem eğitimlerini ise ihtiyaca 
göre biz hazırlıyoruz. Bunu ilgili iş bi-
rimiyle ve varsa tecrübeli dış eğitmenle 
birlikte gerçekleştiyoruz. En çok emeğin 
sarf edildiği kısım eğitimin tasarlanma 
kısmı. En ince ayrıntısına kadar detaylıca 
hazırlanması çok önemli. Süreç eğitimle-
rinde; Ford bize “5 adımda araç satışını 
gerçekleştirin” diyor. Bu bir çatı. Fakat 

bunun detaylarını biz iş birimleriyle otu-
rup netleştiriyoruz. Satış danışmanı örne-
ğinden gidersek, danışmanların nasıl araç 
satması gerektiğini ekibimizle haftalarca 
tartışıyor, düşünüyor ve tasarlıyoruz. Bir 
anlamda, Ford’un bize verdiği sağlam te-
mel üzerine katlar inşa ediyoruz.
Artık bilgiye erişim çok kolay hale geldi. 
Potansiyel müşterilerimiz online olarak 
markaları inceliyor, alternatifleri üçe ka-
dar indiriyor ve telefonla arıyorlar. Eski-
den olduğu gibi kapı kapı 8-9 markayı 
gezme devri bitti. Müşterinin sizi tercih 
etmesi için yüzde 33’lik bir şansınız var. 
Biz, telefonun nasıl açılması gerektiğin-
den başlayarak bir telefon görüşmesinde 
hangi adımlar izlenmesi gerektiğine kadar 
süreçleri tek tek belirliyoruz. Bir müşteri 
arayıp, “Bana fiyat verin, detay değil” di-
yebilir. Bu noktada doğru soruları sorup 
ihtiyacı teşhis etmek gerekiyor. Ve mut-
laka “Bayimizi ziyaret edin, sizleri buraya 
çaya bekliyoruz” diyebilmek ve yüz yüze 
görüşme gerçekleştirmek gereklidir. Biz 
aracın deneyimlenmeden alınmaması ge-
rektiğini düşünüyoruz. Misafir kavramını 
telefonda bile işleyebilmek çok önemli. 
Aynı şey servis için de geçerli. Örneğin 
bir şikâyet durumunda, şikâyetin na-
sıl göğüslenmesi gerektiğini, bu sürecin 
müşteriyi kırmadan nasıl yönetilmesi ge-
rektiğini eğitimlerimizde anlatıyoruz. 

Davranışsal eğitimler ise, konusunda 
uzman psikolog ve psikodramatistlerle 
birlikte çok yoğun çalışılması gereken 
bir alan. Bu konuda da işin ehli, uzman 
eğitmenlerle birlikte çalışıyoruz. Son dö-
nemde devreye aldığımız bu eğitimler 
çok ses getirdi. Bayiler tarafından bir çok 
kez teşekkür aldığımızı söyleyebilirim. 
Hem danışman seviyesinde hem de yö-
netici seviyesinde yeni devreye aldığımız 
eğitimlerin sektördeki en başarılı eğitim-
ler olduğunu söylersem abartmış olmam.
Servis, satışa  kıyasla daha kompleks bir 
alan. Çünkü satış tarafında farklı bir kaç 
kritik nokta olsa da (aracın bayiye geç 
ulaşması vb.) durum daha net ve sonuçta 
araç müşterimize satılıyor ve müşterimiz 
mutlu şekilde bayimizden ayrılıyor. Ser-
vis kısmında bir çok farklı durum var. 
Bakım harici durumlarda; problem ne-
dir, mekanik midir, hasarla mı ilgilidir, 
garanti içi mi, dışı mı gibi çok fazla sayıda 
dinamik mevcut. Servis çalışanı bunların 
hepsine hazırlıklı olmalı. Müşterimize 
yardımcı olmak için samimiyetle elinden 
gelenin en iyisini yapmalı ve bunu his-
setirmeli. Bazı durumlarda danışmanla-
rımız ne yazık ki “Parça Ford Otosan’dan 
gelmedi, onlar onay vermedi” vb. şekilde 
açıklama yapabiliyorlar. Aslında, bayi 
ile Ford Otosan müşteri gözünde farklı 
değil. Biz bu algıyı bayilerimize de aktar-
maya çalışıyoruz, bu düşünceyi kırmaya 
çalışıyoruz. İş Başı Programı ile beraber 
bu kültürü aşılamak için elimizden gele-
ni yapıyoruz. 
Satış ve Servis süreç eğitimlerinin sonun-
da ‘role play - atölye çalışması’ olarak ad-
landırdığımız ve 1 gün süren önemli bir 
uygulamalı eğitim var. Burada da tiyatro-
cularla çalışıyoruz. Eşi benzeri olmayan 
bu eğitimde, yazdığımız özel müşteri va-
kalarını eğitimlerini tamamlamış bayi ça-
lışanlarıyla gerçekleştiriyoruz ve son du-
rumda hangi gelişim alanları mevcutsa o 
alanlarla ilgili geri bildirimler veriyoruz. 
Bu sayede kişi hem kendisinin, hem ar-
kadaşlarının hem de bayi eğitim yöneti-
ciliğinin kurul üyelerinin geri bildirimle-
riyle öğreniyor. İşin teknik tarafında ise, 
teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki servis 
mühendisliğini bıraktığım zamanla şu an 
arasında büyük bir uçurum var. Online 
eğitimler bizi desteklese de o hıza yetiş-
mek çok kolay değil. 
Ford, bize çok fazla teknik bilgi sağla-
sa da arızalar ve ürünler bölgesel olarak 
gerçekleşebiliyor. Bizim eğitimi her türlü 

Keleşler Ford, 
geleneği 
geleceğe 
dönüştürüyor 
Rahmetli Ahmet Keleş’i çok 
az tanıyabildim. Ama işini ne 
kadar profesyonel yapan bir 
insan olduğunu çok duydum. O 
anlayış geçmişten bugüne devam 
etti ve Keleşler Ford’u bugün 
çok prestijli bir noktaya taşıdı. 
Müşteri sadakatini tesis etmiş 
olmaları, yenilikçi yaklaşımlarıyla 
fikir üretip uygulamaları bizlere 
de katkı sağlıyor. Zaten Keleşler 
Ford, pilot bayilerimizden biri 
olarak birçok projemizde de yer 
alıyor. Gelecekte de bu dinamik 
yapılarını koruyacaklarına 
eminim. Tabii, burada Keleşlerlife 
Dergisi’ne de bir parantez 
açmak gerekiyor. Her yeni 
sayısını heyecanla beklediğimiz 
Keleşlerlife Dergisi’ni bu denli 
profesyonel bir şekilde bizlerle 
buluşturdukları için kendilerine 
teşekkür ediyorum. 

“FORD OTOSAN 
EĞİTİM MERKEZİ, 
5700 KİŞİYE HİZMET 
VEREN ÇOK BÜYÜK BİR 
KOMPLEKS. BURADA 
DİĞER MARKALARDAN 
FARKLI OLARAK 
YAPTIĞIMIZ İŞ, 
KİŞİNİN KENDİNİ 
GELİŞTİRMESİNE 
ODAKLANMAKTIR. 
SADECE ÜRÜN EĞİTİMİ, 
SİSTEM EĞİTİMİ 
ANLATMAK YETERLİ 
DEĞİL.” 
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Keleşlerlife
Sahibinin Sesi

HER FOTOĞRAF, “O AN” İÇERİSİNDE HİSSEDİLENLERİ SONSUZA TAŞIR. KELEŞLER 
FORD’LA YENİ ARAÇLARINA SAHİP OLAN MÜŞTERİLERİMİZ,“O AN”LARINI BİZİMLE 
PAYLAŞIRKEN, YILLARDIR BÜYÜMEYE DEVAM EDEN AİLEMİZE YENİ MUTLULUKLAR 
EKLİYOR. MEMNUNİYETE VE SÜREKLİLİĞE DAYANAN BU ÖZEL BAĞIN BİR PARÇASI 
OLMAK İÇİN SİZ DE FORD’UNUZLA FOTOĞRAFINIZI ÇEKİP BİZE GÖNDEREREK 
SAHİBİNİN SESİ SAYFALARIMIZDA YER ALABİLİRSİNİZ.
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Ford sahibi olmanın ayrıcalığı
fotoğraflara yansıyor

ADEM KARAKOÇ / FORD COURIER

BİRCAN KÜÇÜK / FORD FIESTA SERCAN UZUN / YENİ FORD RANGER

HALİM ÖZMEN / YENİ FORD KUGA 

RÜSTEM BALDIK / FORD COURIER BLACKLINEVOLKAN KORATEŞ / FORD FIESTA

EMRE SÖNMEZ / YENİ FORD KUGA SEBAHATTİN TOPAL / FORD COURIER BLACKLINE

RAMAZAN İLHAN / FORD FOCUS

FATİH VURGUN / FORD TOURNEO COURIER
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“Bir zamanlar, bir ırmağın ayırdığı 2 ülke varmış. Birinin 
tüccarları diğer ülkeye gelir giderlermiş. Onlar iyi tüccarlar-
mış, dürüst tüccarlarmış. Ülkenin başında da iyi ve dürüst 
yöneticiler varmış. İyi anlaşırlar, kimsenin hakkı kimsede 
kalmazmış ama bir gün hükümdar ölmüş, yerine başkası 
geçmiş. Tüccarlar gelip de hükümdarı değişmiş görünce, 
bakmışlar ki adet usul de değişmiş. Yeni yönetimde yetimin 
hakkı yeniyor, masumların malları gasp ediliyormuş.
Yargıçların bile vicdansız olduğu bir dönemmiş. Adaletin ol-
madığı bu dönemde tüccarlar çok zor durumda kalmışlar ve 
“Taş kesilesiniz inşallah” diye beddua etmişler. Aniden koca 
kent taş kesilmiş ve o günden beri “Ani” olarak anılmış.” 
Öylesine çok hikâye var ki Ani kenti hakkında, insan ger-
çekten de bu coğrafyada çok derin yaşanmışlıkların varlı-
ğını sezebiliyor. Biz en bilineniyle başlayalım istedik. An-
cak Bozok’un ihanetiyle katledilen Şahmeran’ın efsanesi de 
Ani’nin gizemli geçmişinde önemli yere sahip. Şahmeran’ın 
ölümüyle Ani asla eski güzel günlerine dönememiş. 
Şahmeran’ın gözyaşlarını sonraya bırakalım ve şimdi Ani’nin 
geçmişten günümüze uzanan varlığını tanıyalım.

Onlarca uygarlık tek bir coğrafyada buluşuyor    
Sayısız uygarlığa ev sahipliği yapan ve birçok savaşa tanıklık 
eden Ani, bir zamanlar bölgenin önemli ticaret merkeziydi. 
“1001 Kilise Şehri” olarak da anılan Ani’de, bugüne kadar 40 
kilise, şapel ve anıt mezar tespit edilmiş. Kars’a 48 kilometre 

Efsanelerin 
gerçeğe dönüştüğü yer: 
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GİZEMLİ HİKÂYELERİ VE 
ABİDEVİ YIKINTILARIYLA 

YÜZLERCE YILDIR MERAK 
UYANDIRAN BİR KENT ANİ. 

KARS’IN ÇETİN İKLİMİNE 
RAĞMEN AYAKTA KALAN 

YAPILARI BİZE GEÇMİŞTEKİ 
İHTİŞAMI HATIRLATIYOR. 

ZAMANINDA 100 BİN KİŞİNİN 
YAŞADIĞI BU KENT, BUGÜN 

BİLE ZİYARETÇİLERİNİ ETKİSİ 
ALTINA ALMAYA DEVAM 

EDİYOR. 

Keleşlerlife
Gezi

uzaklıkta, Türkiye-Ermenistan sınırına yakın Arpaçay nehri 
kenarında bulunan kent, Ermeni Bagratuni hanedanlığı dö-
neminde önemli bir güç ve kültür merkezi olmuş. UNESCO 
Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Ani Harabeleri’nin, 
şimdilerde kalıcı listeye girebilmesi için uğraş veriliyor. 
78 hektarlık bir alanı kaplayan ve 4500 metre boyunca 
surla çevrili kentin en parlak dönemini yaşadığı 2. Smpat 
(977-989) ve oğlu Gagik (989-1020) döneminde nüfusunun 
100.000’i geçtiği tahmin ediliyor. 

Savaşların ve yeniden doğuşun simgesi: Ani
Şehirde, Selçuklu eserleri ile kiliseler yan yana hatta iç içe 
duruyor. Adını İran, Eti ve Roma tanrılarından aldığı söyle-
niyor. Milattan önce bir kale kenti olarak kurulan Ani, 10. 
yüzyılda Bagratoğulları sülalesinden Ermeni hükümdarlara 
başkentlik yapmış. Kendisini zapt eden kavimler tarafından 
defalarca yenilenmiş ve askeri amaçla kullanılmış olan kent, 
1064 yılına kadar Bizans’ın yönetiminde kalmış ve bu tarihte 
Selçukluların eline geçmiş.
Konumu açısından İpek Yolu geçişinde olması ticari ve aske-
ri bakımdan önemini bir kat daha artırmış.
Şehir defalarca görmüş olduğu saldırılar ve depremlerden 
dolayı harabe haline gelmiş. Kentin merkezindeki Ani Ka-
tedrali en büyük eserlerden birisi. 1001 yılında Yunan haçı 
planında yapılmış olan katedral, 1064’de Alparslan tarafın-
dan camiye çevrilmiş. 
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10. yüzyıl sonlarında kurulan Aziz 
Gregor Kilisesi 12 kenarlı şapeli ve 
kubbesi ile hala görkemli. 1900’lerin 
başında kilisede bulunan anıt mezarın 
Bagratuni Ermenilerinden Prens Grigor 
Pahlavuni’ye ait olduğu sanılıyor. Fa-
kat Ani’deki diğer şeyler gibi bu mezar 
1990’larda yağmalandı.
Manucehr camiinin asıl işlevi ise hala 
bir tartışma konusu. Bir görüşe göre, bu 
yapının Ermeni Bagratuni hanedanlığı-
na saray olarak yapıldığı, sonra camiye 
dönüştürüldüğüne inanıyor. Diğer bir 
görüş ise başlangıçtan beri cami olarak 
kurulduğunu ve Anadolu’daki ilk Türk 
Camisi olduğunu söylüyor.

Ani’nin kaderi tekerrür 
edecek mi?
Yazının başında belirttiğimiz gibi 
Ani’de, bugüne kadar 40 kilise, şapel ve 
anıt mezar tespit edilmiş. Ancak gerçek 
rakamın bunun çok çok üstünde ol-
duğu biliniyor. Hatta zamanında kent, 
1001 kiliseli şehir olarak da adlandı-
rılmış. Ani kenti sayısız savaş, yıkım 
ve deprem görmüş. Ama kentin harabe 
haline gelmesinde yağmacıların payı 
çok büyük. Bölgeyle ilgili söylentilerin 
çokluğu da define avcılarının iştahı-
nı kabartmaya devam ediyor. Artık her 
ne kadar koruma altında olsa da yakın 
geçmişe kadar birçok yapı bu define me-
rakından nasibini almış. Günün birinde 
Ani yeniden küllerinden doğar mı bilin-
mez ama şimdiki haliyle bile bölge ve 
ülkemiz için çok önemli bir çekim mer-
kezi. Sadece Ani Harabeleri’ni görmek 
için bile Kars’ı ziyaret edenlerin sayısı 
oldukça fazla. Söz Kars’tan açılmışken 
nice tarihi eseri, doğal güzelliği barındı-
ran bu güzide şehri, yazının devamına 
sıkıştırmaya gönlümüz el vermedi. Kars, 
tüm yönleriyle ilerleyen sayılarımızda 

başka bir yazının konusu olacak. Ancak 
şunu eklemek gerekiyor; yakın zamanda 
bir Kars gezisi planlıyorsanız ilkbahar ve 
yaz ayları en iyi tercih olacaktır. Kars’a 
karayoluyla, havayoluyla ve birazdan kı-
saca özetleyeceğimiz üzere tren yoluyla 
ulaşabilirsiniz. Kars mutfağı başta kaz 
ve çeşitli yöresel yemekler olmak üzere 
lezzet kaşiflerini de kesinlikle memnun 
edecek bir zenginlik barındırıyor.
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ANİ’DE, BUGÜNE KADAR 40 KİLİSE, 
ŞAPEL VE ANIT MEZAR TESPİT 
EDİLMİŞ. ANCAK GERÇEK RAKAMIN 
BUNUN ÇOK ÇOK ÜSTÜNDE 
OLDUĞU BİLİNİYOR. HATTA 
ZAMANINDA KENT, 1001 KİLİSELİ 
ŞEHİR OLARAK DA ADLANDIRILMIŞ. 
ANİ KENTİ SAYISIZ SAVAŞ, YIKIM VE 
DEPREM GÖRMÜŞ. AMA KENTİN 
HARABE HALİNE GELMESİNDE 
YAĞMACILARIN PAYI ÇOK BÜYÜK. 
BÖLGEYLE İLGİLİ SÖYLENTİLERİN 
ÇOKLUĞU DA DEFİNE AVCILARININ 
İŞTAHINI KABARTMAYA DEVAM 
EDİYOR.

Doğu Ekspresi’nde 
sizi neler bekliyor?
Ani Harabeleri’ni görmek için Kars 
gezisi planlamayı düşünüyorsanız, 
yolculuğunuzu Doğu Ekspresi’yle daha 
maceralı hale getirebilirsiniz. Yaklaşık 
bir gün süren yolculuk, tren penceresinin 
ardında akıp giden manzara ve yaşattığı 
nostaljik duygularla son yıllarda yoğun 
bir şekilde tercih ediliyor. İlkbahar ve yaz 
aylarında İstanbul’dan Ankara aktarmalı 
olmak üzere “Karsrail” adı verilen çeşitli 
etkinlikler de düzenleniyor. 
s Ankara – Kırıkkale – Kayseri – Sivas 
-Erzincan – Erzurum rotasında ilerliyor. 
s Ankara garındaki çalışma nedeniyle 
tren Irmak’tan kalkıyor.
s Yolculuk bir gün sürüyor.
s Erzurum durağına gelmeden Gel-gör 
Kebap’tan trene Çağ kebabı siparişi 
verebilirsiniz. (0442-2133253)
s Dönüşü uçakla yapmak isteyenler için 
her gün sefer mevcut.

Kırmızı taşlarla yapılmış Ani Katedrali’nin 
1319’daki bir depremde tavanı, daha sonraki bir 
depremde ise başka bir köşesi yıkılsa da, bugün 
bile anıtsallığını koruyor. 1001 yılında Ermeni kra-
lı 1. Gagik döneminde tamamlanan kilise, Ani’nin 
nüfus ve zenginlik bakımından dorukta olduğu dö-
neme tanıklık etmiş. Bu kilisenin Ermeni mimarı 
Trdat daha sonra Bizans döneminde Ayasofya’nın 
kubbesini tamir etmiş.
Şehrin doğu yönünde Arpaçay’a inen kayalıkların 
eteğinde Prens Dikran Honents’in yaptırdığı Surp 
Kirkor Kilisesi bulunuyor. İçi fresklerle süslü kilise 
oldukça iyi durumda. 1036 yılında yapılmış Surp 
Pirgiç (Halaskar) Kilisesi ise yörede Keçeli Kilise 
diye de biliniyor.
Bölgedeki başka bir kilise ise Ermeni Bagratuni ha-
nedanlığının sanatsal hünerlerinin bir göstergesi 
olarak kabul ediliyor. Bir zamanlar 19 kemeri ve 
kubbesi ile bir mimari harikası olan ve yöresel kızıl 
kahverengi volkanik bazalt taşından yapılan kilise-
nin kalıntıları bugün iskele yardımıyla ayakta du-
ruyor. Bu kilisenin aynı zamanda İsa’nın gerildiği 
çarmıhın küçük bir parçasını da barındırdığı söy-
leniyor.

Keleşlerlife
Gezi
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BİR OTOMOBİLİN GÜVEN 
VERMESİ İÇİN SLOGANLARDAN 
ÇOK DAHA FAZLASINA İHTİYAÇ 

VAR; ASIRLIK ÜRETİM DENEYİMİ, 
İNOVATİF TEKNOLOJİLER, 

SÜREKLİ TESTLER, KULLANICI 
GERİ BİLDİRİMLERİ, MALZEME 

BİLİMİ… BUNLARIN TÜMÜNÜ 
BİR ARAYA GETİRDİĞİMİZDE 

ORTAYA FORD’UN GÜVENİLİR 
OTOMOBİLLERİ ÇIKIYOR 
VE HER BİRİ YILLARDIR 

GÜVENLİK TESTLERİNDEN 
BEŞ YILDIZ ALIYOR.

EURO NCAP’İN TARİHİNDE EN ÇOK 
ÖDÜLLENDİRDİĞİ ŞİRKET OLMA 
UNVANINI TAŞIYAN FORD’UN 
DİĞER TÜM ÜRETİCİLERİ GERİDE 
BIRAKARAK 5 DEFA “SINIFININ 
EN İYİSİ ÖDÜLÜ”NÜ KAZANAN 
BEŞ MODELİ BULUNUYOR. FORD 
OTOMOBİLLERİ ÇARPIŞMA 
TESTLERİNDE SERGİLEDİKLERİ 
PERFORMANS KADAR SAHİP 
OLDUKLARI YARDIMCI GÜVENLİK 
TEKNOLOJİLERİYLE DE ÖN 
PLANDA YER ALIYOR. FORD’UN 7 
AYRI TEKNOLOJİSİ, EN YENİLİKÇİ 
GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİNİ 
İŞARET EDEN EURO NCAP 
ADVANCED ÖDÜLÜ’NÜ TAŞIYOR.

Ford ile 
tepeden tırnağa güvenlik

Bir otomobil binlerce parçadan oluşuyor. Ancak ona ruhunu veren şey metalin ve 
plastiğin birleşiminden çok öte, sürücüsüne hissettirdikleri. Ailenizle veya sevdik-
lerinizle yol alırken huzurlu hissetmenizi sağlayan iki önemli bileşen var; güvenli 
sürüş ve aracınızın üretim teknolojisi. Ford, asırlık deneyimiyle her yeni modelinde 
ve teknolojisinde güvenliğe odaklanıyor. Bu sayede onlarca yıldır milyonlarca kişi 
Ford’a güveniyor ve tercihinden mutlu oluyor. 
Ford, üretimin her aşamasında ve kullandığı her parçada kaliteyi ön planda tutu-
yor. Her parça ayrı ayrı kontrol ediliyor ve otomobil üretim bandından indiğinde, 
sürücüsüne ulaşıncaya dek birçok zorlu testten geçiyor. Söz konusu testlerden ba-
ğımsız olarak global kabul görmüş değerlendirme merkezleri de marka ayırt et-
meksizin farklı incelemeler gerçekleştiriyor. Euro NCAP, araç güvenliğindeki en 
büyük bağımsız otorite kuruluşu olarak biliniyor. Bu nedenle Euro NCAP testleri 
otomobil üreticileri tarafından dikkate alınırken, tüketiciler için de önemli bir kri-
ter haline geliyor. 
İlk kez 1997 yılında hayata geçirilen Euro NCAP programı, Avrupa’da ilk kez ba-
ğımsız uzmanlar tarafından benzer nitelikteki araçlar için yapılan gerçekçi testleri 
içerdi. Testlerin sonuçları o tarihten bugüne medya, üreticiler ve tüketici grupları 
tarafından yakından takip ediliyor. Son yıllarda Euro NCAP testleri çok daha zor 
hale getirildi. İşte bu noktada Ford’un Euro NCAP karnesine bakmak istedik ve 
bakın ortaya nasıl bir tablo çıktı...

Ford’un beş yıldız geleneği 
Ford otomobilleri, Euro NCAP testleri 
başladığında değerlendirmeye alınan 
ilk otomobiller arasında yer aldı. Euro 
NCAP’in tarihinde en çok ödüllendirdi-
ği şirket olma unvanını taşıyan Ford’un 
diğer tüm üreticileri geride bırakarak 5 
defa “Sınıfının En İyisi Ödülü”nü kaza-
nan beş modeli bulunuyor. Ford Focus, 
Ford Kuga, Ford B-Max, Ford Transit 
Custom ve Ford Tourneo Connect bu 
önemli ödülü almaya hak kazanan mo-
deller olarak sıralanıyor. Şu an satıştaki 
12 Ford aracı ise Euro NCAP’ten beş 
yıldız alan maksimum güvenlik derece-
lendirmesine sahip. Bu sayı, bir sonra-
ki en iyi üreticiden iki araç daha fazla. 
Euro NCAP’ten maksimum güvenlik 
derecelendirmesine sahip Ford model-
leri: Ford Galaxy, Ford S-MAX, Ford 
C-MAX, Ford Grand C-MAX, Ford 
Mondeo, Ford Tourneo Connect, Ford 
Transit / Tourneo Custom, Ford Fiesta, 
Ford Kuga, Ford Ranger, Ford Focus, 
Ford B-MAX. 

En yenilikçi güvenlik 
teknolojileri
Ford otomobilleri çarpışma testlerinde 
sergiledikleri performans kadar sahip 
oldukları yardımcı güvenlik teknoloji-
leriyle de ön planda yer alıyor. Ford’un 
7 ayrı teknolojisi, en yenilikçi güvenlik 
teknolojilerini işaret eden Euro NCAP 
Advanced Ödülü’nü taşıyor: 
SYNC Acil Yardım Sistemi, Şerit Takip 
Uyarısı, MyKey, Sürücü Dikkat Takip 
Sistemi, Aktif Şehir İçi Güvenlik Siste-
mi, İleri Alarm ve Şerit Takip Yardımı, 
Euro NCAP Advanced Ödülü’ne sahip 
teknolojiler. 

Güven veren şirket ruhu 
Ürün ailesindeki otomobillerin güvenli-
ği kadar, kurumsal anlayışıyla müşteri-
lerine güven sunmaya odaklanan Ford, 
üst üste 8’inci kez dünyanın en etik şir-
ketleri arasına girmeyi başaran tek oto-
motiv şirketi unvanına sahip oldu. İyi 
bir kurumsal vatandaş olma vizyonuyla 
faaliyetlerini sürdüren Ford, dünyanın 
en saygın araştırma merkezlerinden Et-
hisphere Enstitüsü tarafından üst üste 
8. kez dünyanın en etik şirketlerinden 
biri seçildi.  Ford’un dünyanın en etik 
şirketlerinden biri seçilmesinde; iyi bir 
kurumsal vatandaş olma vizyonu çerçe-
vesinde gerçekleştirdiği sürdürülebilir 
tedarik zinciri uygulamaları, sorumlu 
kaynak yönetimi ve temiz bir çevre için 
yaptığı işbirlikleri büyük rol oynadı. 
Ayrıca, otomotiv üreticileri arasında 8. 
kez üst üste bu ödüle layık görülen tek 
şirket olan Ford, sektörde önemli bir 
ilki daha gerçekleştirmiş oldu.

Keleşlerlife
Mercek



Kaçınılmaz sonuçlar kapımızda   
Küresel iklim değişikliği, en basit ifa-
deyle; doğal sebeplerin dışında insan 
faaliyetleri (fosil yakıtların tüketilmesi, 
ormanların yok edilmesi, doğanın kir-
letilmesi)  nedeniyle atmosferdeki sera 
gazlarının (karbondioksit, metan, su bu-
harı, ozon, azot oksit) miktarının yüksel-
mesi ve buna bağlı olarak global sıcaklık 
artışının kontrolden çıkması olarak ifade 
edilebilir. Peki, bu durum neye yol açı-
yor? Dünya değişmez muazzam bir dü-
zene sahip gibi görünse de aslında eko-
sistemimiz çok hassas. İklimdeki en ufak 
değişiklik bile narin türlerin ortadan 
kalkmasına yol açabiliyor. Haliyle eko-
sistemdeki diğer canlılar da bu değişim-
den olumsuz etkileniyor. Diğer taraftan 
sıcaklık artışının sürekli hale gelmesi, 
dünyadaki içilebilir tatlı su kaynakları-
nın yüzde 97’sine sahip olan kutup bu-
zullarının erimesi anlamına geliyor. 

Buzulların imdat çağrısı 
Yüksek dağların tepelerinde gördüğü-
müz buzullar kara buzullarıdır. Bu bu-
zullar uzun vadileri dolduran ve kalınlığı 
birkaç yüz metreyi bulan buz kütleleri-
dir. Bu gruba ait olan Himalaya ve Hin-
dikuş Dağları’ndaki buzullar Pakistan, 
Hindistan, Çin ve çoğu Orta Asya ülke-
sinin ana içme suyu kaynağını oluşturu-
yor. Bu buzulların bu yüzyıl içerisinde 
kaybolması, söz konusu ülkelerde de 
önemli su sıkıntısına yol açacak. Ancak 
bu buzullar dünya yüzeyindeki buzulla-
rın küçük bir kısmını oluşturuyor.
Daha önemli bir buz tabakası, örtü bu-
zulları, Antarktika ve Grönland’ın yüze-
yini kaplıyor. Grönland yüzeyinde buz 
tabakasının kalınlığı bir kilometreyi bu-
lurken, Antarktika’da ise yer yer dört ki-
lometreyi aşıyor. Yani dünyadaki temiz 
suyun önemli kısmı bu örtü buzullarında 
saklı. Kuzey Buz Denizi’nde 1975-2012 
yılları arasında buzulların yüzde 65’lik 
bir kısmı yok oldu ve şu anda küresel 
ısınma sebebiyle Atlantik Okyanusu’na 
karışmak üzere. İklim değişikliğine bağlı 
sebeplerle bugün dünya yüzeyinde her 
yıl 6 milyon hektar alan çölleşiyor.
Global iklim birbirine bağlı bir zincirden 
oluşuyor. Yani ülkemizdeki bir değişim 
etkisini Peru’da gösterebiliyor. Bugün 
buzulların erimesi, yalnızca deniz suyu 
seviyesinin artmasına neden olmuyor. 
Beraberinde su sıcaklığının artmasına, 
mercanların ölmesine deniz ekosistemi-

nin yok olmasına sebep oluyor. Biline-
nin aksine dünyadaki oksijen üretiminin 
çok önemli bir kısmını ormanlardan 
değil, denizde yaşayan minik canlılar 
olan planktonlar gerçekleştiriyor. Yani 
dünyamızın gerçek anlamda akciğerini 
denizler oluşturuyor.  Planktonlar, su 
sıcaklığındaki en küçük bir değişimden 
etkileniyor ve bilim adamlarının gözlem-
lerine göre yıldan yıla büyük bir yıkıma 
maruz kalıyor. 
Toparlarsak, iklim değişikliği sıcaklık 
artışına, sıcaklık artışı buzulların eri-
mesine, buzulların erimesi ise ekosiste-
min tamamına zarar veriyor. Üstelik su 
seviyesi bu hızla artmaya devam ederse 
yakın gelecekte milyarlarca insan sahil 
kesiminden göç etmek zorunda kalacak. 
Bunun sosyal yansımaları tüm dünyayı 
derinden sarsacak. Tabii, yaşanabilir bir 
dünya kalırsa...
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KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, BAŞTA 
KUTUP BUZULLARI OLMAK ÜZERE 

DÜNYAMIZDAKİ TEMİZ SUYUN 
ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ OLUŞTURAN 

TÜM BUZUL TÜRLERİNİN ERİMESİNE 
YOL AÇIYOR. BU ERİME DOMİNO 

ETKİSİYLE HEM ÇEVRESEL HEM DE 
SOSYAL SONUÇLAR DOĞURUYOR. 

Kutup buzullarının 

Başlığı kutuplarla ilgili attık ama asıl 
konu küresel iklim değişikliği. ABD Baş-
kanı Donald Trump, haziran ayında yap-
tığı açıklamayla Paris İklim Değişikliği 
Anlaşması’ndan çekildiklerini açıkladı. An-
laşma, iklim değişikliğine karşı tüm ülke-
lerin bir hareket planı geliştirmesini içeri-
yordu. Yani iklim değişikliğine karşı global 

önlemler alınacaktı, olmadı. İklim değişik-
liğine neden olan aktivitelerin odak ülkele-
rinden biri olan Amerika’nın geri adım at-
ması, mücadeleye büyük bir zarar verecek. 
Belki Trump’ın kendisi değil ama iklim de-
ğişikliğinin yakın gelecekte yıkıcı etkilerini 
yaşayacak olan Trup’ın torunları, dedelerini 
büyük ihtimalle pekiyi anmayacak.

Yazı: ERDEM ÇAĞLAYAN 

Ne yapılmalı?
s Yakıt değişimi: Enerji kaynağı olarak 
daha çevreci yakıtlar kullanılmalı.
s Teknoloji değişimi: Yakma 
sistemlerinde teknolojik yenilikler 
kapsamında emisyonu düşürecek 
değişiklikler yapılmalı.
s Arıtma: Emisyonların azaltılması için 
atık gazların arıtılması sağlanmalı.
s Kanuni düzenlemeler: Kanun, 
yönetmelik ve uluslararası sözleşmelerle 
mücadele tüm dünyaya yayılmalı.

DAHA ÖNCE TEKNOLOJİ SAYFALARINDA İNSANLIĞIN UZAY VE MARS YOLCULUĞUYLA 
İLGİLİ ÇEŞİTLİ YAZILARA YER VERMİŞTİK. ANCAK HATIRLATILMASI GEREKEN ÇOK ÖNEMLİ 
BİR ŞEY VAR: BAŞKA GEZEGENLERE GÖZ DİKMEDEN ÖNCE ÜZERİNDE YAŞADIĞIMIZ, BİZE 
HAYAT VEREN GEZEGENE SAHİP ÇIKMAMIZ ŞART.
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Baş ağrısı tedavisine yaklaşım 
nasıl olmalıdır?
Baş ağrısının tipine göre tedavi şekli de değişir. Örne-
ğin, migreni olan hastalardan ilk klinik değerlendirme 
sonrası bir baş ağrısı günlüğü doldurmaları istenir. Bu 
günlüğe baş ağrılarınızın süresini, şiddetini ve tedavi-
ye cevabını yazmanız gerekir. 
Farmakolojik tedaviler dışındaki tedavi yaklaşımları 
arasında gevşeme ve düzenli bir yaşam sürme, yeterli 
uyku alma, egzersiz yapma ve sigarayı bırakma gibi 
davranışsal girişimler yer alır. Gevşeme özellikle ço-
cuklarda, gebe kadınlarda ve stresin tetikleyici olduğu 
hastalarda yararlıdır. Her ne kadar davranışsal giri-
şimler önemli ise de, hastaların çoğunda asıl tedaviyi 
ilaçlar oluşturur. Migrenin farmakolojik tedavisi son-
landırıcı veya önleyici olabilir. Sonlandırıcı tedavi, baş 
ağrısı başladıktan sonra geri çevirmeyi veya baş ağrısı-
nın ilerlemesini durdurmayı amaçlar. Önleyici tedavi 
ise, o anda baş ağrısı olmasa bile beklenen atakların 
sıklığını, süresini veya şiddetini azaltmayı amaçlar. 
Çoğu hastalar önleyici tedavi alsalar bile atakların ço-
ğunda sonlandırıcı tedavi uygulanır. Fakat sonlandırı-
cı tedavi haftada en fazla üç kez verilebilir. Verilecek 
ilaçların seçimi ise ağrı günlüğüne, ilişkili belirtilerin 
paternine, komorbid hastalıkların varlığına ve hasta-
nın daha önceki tedavilere cevap paternine bağlıdır. 

Baş ağrısı ilaçlarının başarısını nasıl anlarız?
Önleyici tedaviye başladıktan sonra kontrollü klinik 
çalışmalarına göre ilaçların etkisi tedavinin ilk 4 haf-
tasından sonra fark edilir; faydası 3 ay boyunca art-
maya devam edebilir.  Oral kontraseptifler, hormon 
replasman tedavileri veya vazodilatatör ilaçlar, önle-
yici tedavinin etkisini azaltabilir. Eğer baş ağrıları iyi 
kontrol edilirse, yavaşça azaltarak ilaçsız bir dönem 
denenebilir. 
Sonlandırıcı tedavi için kullanılan ilaçların önerilen 
dozdan daha sık kullanılması ayrı bir problemi bera-
berinde getirir. Ağrılar epizodik özelliğini kaybedip 
günlük baş ağrısına döner ve süreklilik kazanır. Bu, 
sıklıkla hastaların baş ağrılarını tedavi etme gereksini-
minden kaynaklanır.   

Tedavi neden başarısız olur?
Baş ağrısı, tedaviye cevap vermediğinde veya her şeyin 
denenmiş olduğu ve hiçbir yöntemin işe yaramadığı 
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Keleşlerlife
Sağlıklı Yaşam

Baş ağrılarınızı
HAFIFE ALMAYIN

BAŞ AĞRILARI STRES, UYKUSUZLUK, YORGUNLUK 
GİBİ NEDENLERDEN KAYNAKLANABİLECEĞİ GİBİ ÇOK 

CİDDİ RAHATSIZLIKLARIN DA HABERCİSİ OLABİLİR. 
BU NEDENLE VAKİT KAYBETMEDEN BİR UZMANA 

BAŞVURMALISINIZ; CİDDİ BİR DURUMDA ERKEN ÖNLEM 
ALMIŞ YA DA AĞRILARINIZ HAFİF DE OLSA YAŞAM 

KALİTENİZİ ETKİLEMESİNE İZİN VERMEMİŞ OLURSUNUZ.

Baş ağrısı tehlikeli olabilir mi?
Baş ağrılarının yüzde 95’i migren veya gerilim tipi baş ağrılarıdır. Ancak, bazen baş ağrıları daha büyük sorunların ilk bulgusu olabilir. 
Tehlikeli baş ağrılarının tanınması için şu özelliklere dikkat etmek gerekir.
s İlk kez yaşanan çok şiddetli baş ağrıları
s Ani başlangıç gösteren baş ağrıları
s Sıklığı ve şiddeti giderek artış gösteren baş ağrıları
s 50 yaşın üzerindeki hastalarda, kafa travması sonrası veya kanserli hastalarda yeni başlamış olan baş ağrıları
s Öksürük, cinsel aktivite gibi durumlardan sonra ortaya çıkan baş ağrıları
s Tedaviye yanıt vermeyen baş ağrıları

Baş ağrısı neredeyse dünyada herkesin yaşadığı bir dene-
yimdir. Bazıları için ara sıra ortaya çıkan rahatsız edici bir 
belirti iken, bazıları için günlük yaşamını kısıtlayan kronik 
bir hastalık veya yaşamı tehdit eden bir hastalığın ilk belir-
tisi olabilir. Baş ağrısına yol açan sebepler ağrının sıklığına, 
şiddetine ve kişinin yaşamına göre çok büyük farklılıklar 
gösterebilir. Örneğin, gerilim tipi baş ağrısındaki gibi ken-
di başına bir bozukluk, migrende olduğu gibi bir belirtiler 
topluluğunun bir parçası veya bir beyin tümörü gibi kafa 
içinde gelişmekte olan bir sürecin belirtisi olabilir. 

Güvenilir ve özgün bir tanıyla başarı sağlanır 
Her ne kadar baş ağrısı çok değişkenlik gösterse de başarılı 
bir tedavinin ilk basamağı güvenilir ve özgün bir tanıdır. 
Hastaların çoğu baş ağrılarının ciddi bir sorunun belirti-
si olduğundan korkar. Tanı, ağrının şekline, ilişkili belir-
tilere ve fizik muayene bulgularına, bazen de laboratuvar 
testlerine dayanır. Çoğu zaman hastalarda beyinde kitle 
lezyonu, enfeksiyon, metabolik bir bozukluk ya da yaşamı 
tehdit edebilecek bir başka hastalığa neden olan ikincil bir 
baş ağrısı değil de migren veya gerilim tipi baş ağrısı gibi 
birincil bir baş ağrısı bulunabilir. Baş ağrılarınızın nedeni-
nin ortaya çıkarılması ve tedavisi için nöroloğunuza müra-
caat etmelisiniz.

Gerilim tipi baş ağrısını 
atlatmanın püf noktaları
s Sık sık açık havada yürüyüş yapın.
s Stres ve gerilimden uzak bir ortamda dinlenmeye çalışın. 
Bulunduğunuz yerin havadar olmasına özen  gösterin. Ağrıdan 
dolayı ışığa karşı duyarlılığınız arttıysa karanlıkta dinlenin.
s Şakaklarınıza, kaşlarınızın arasından alnınıza ve burun 
deliklerinizin üzerinden göz kenarlarınıza doğru cildinizi gererek 
masaj yapın.
s Sıcak duş, vücudunuzda gevşeme hissi yaratır. Duşa 
girmezseniz, ayaklarınızı sıcak su dolu bir kapta bekletin. Ardından 
su ılık olana kadar soğuk su ekleyin. Ayak banyosundan sonra 
çorap giyin ve dinlenmek üzere yatın. Beyinde yükselen kan akışı 
bu şekilde ayaklara aktarılır ve baş ağrısı sona erebilir.
s Bir bezi soğuk suyla ıslatarak veya poşete buz koyarak başınıza 
soğuk kompres yapın.
s Beslenme uzmanları, muz, makarna ve balık yağının baş 
ağrısına iyi gelen besinler olduğunu söylüyor. Ayrıca, acı kahveye 
bir iki damla limon suyu karıştırarak içmek de baş ağrısına iyi 
gelebiliyor.
s Ağrı kesici kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Her 
ağrıda ilaç kullanmayı alışkanlık haline getirirseniz, bir süre sonra 
ilaç ağrıları yaşamaya başlarsınız. Yani ilaç bağımlısı olduğunuz 
için ilacı  almadığınızda ağrı başlar. Dolayısıyla mümkün olduğunca 
ağrı kesici almamakta fayda var.

bildirildiğinde, tedavinin başarısız olma nedenlerinin ortaya konması 
önemlidir. Örneğin, tanı konmamış bir sekonder baş ağrısı bozuk-
luğu, ağrının ana nedeni olabilir. Yanlış tanı konmuş bir primer baş 
ağrısı ya da iki veya daha fazla baş ağrısı bozukluğu bir arada bulu-
nabilir. Baş ağrısını ortaya çıkaran ya da alevlendiren aşırı ilaç kul-
lanımına bağlı baş ağrısı gözden kaçmış veya yetersiz farmakoterapi 
uygulanmış olabilir.

Yazı: UZM. DR. GÜLISTAN HALAÇ / MEDİSTATE KAVACIK HASTANESİ 
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Yazı: ERDEM ÇAĞLAYAN 

REINE / NORVEÇ 

BIBURY / İNGİLTERE 

ŞAFŞAVAN / FAS

Gitmesi çok zahmetli ama 
gittikten sonra da ayrılması 

çok zor bir köy Reine. 
Norveç’in Moskenesøya 

adasında bulunan Reine, 
400 kişinin yaşadığı ve 
balıkçılıkla geçinen bir 

yerleşim yeri. Son yıllarda 
artan popülaritesi paralelinde 

Norveç seyahatlerinin durak 
noktalarından biri haline 

gelen köy, bizdeki emsallerinin 
aksine tüm bu ilgiye rağmen 

özgünlüğünü çok iyi korumayı 
başarabilmiş. Dünyada ölmeden önce 
görülmesi gereken yerlerden bahsedilir 

ya, Reine kesinlikle onlardan biri. 

“Ortaçağda bir İngiliz köyü nasıldı acaba?” diye merak 
ediyorsanız, İngiltere’nin Gloucestershire bölgesindeki 
Bibury köyü, bu sorunun tam karşılığını veriyor. Taş 
evlerinin bazıları en az 500 yıllık. Köyün öylesine 
büyüleyici bir atmosferi var ki, köy sakinleri bu büyüye 
kapılıp taş evlerden içeri sarkan turistleri engellemek 
için “Burada da insanlar yaşıyor, pencereden uzak 
durun” yazılı uyarı tabelaları asmak zorunda kalmışlar. 
Köye Londra’dan aktarmalı trenle iki saat gibi bir 
sürede ulaşılabiliyor. Thames Nehri’nin kolu olan Coln 
Nehri’nin iki kıyısında yer alan Bibury’nin turizmden 
olumsuz etkilenmemesi için çok sıkı bir şekilde 
korunduğunu da ekleyelim.  

Şafşavan ya da Fransızcalaştırılmış adıyla 
Chefchaouen, 1400’lü yıllarda İspanya’dan gelen 

Araplar ve Yahudiler tarafından kurulmuş.  Kutsal 
kitabın “kıyafetlerinizin bir tarafına mavi püskül 
takın” emrinden yola çıkan halk, maviyi sadece 
kıyafetlerinde değil kapılarında pencerelerinde 
de kullanmış. 1930’lu yıllarda Chefchaouen’e 

yerleştirilen Yahudi mülteciler sadece kapılarını 
pencerelerini değil evlerinin duvarlarını, 

sokaklarını da “gökyüzü ve cenneti” sembolize 
eden maviyle boyamışlar. Mavi geleneği bugüne 

kadar süregelmiş. Mavinin aynı zamanda haşereyi, 
akrebi, sivrisineği kovan bir etkisi de var. 

BIR TÜRLÜ GERÇEKLEŞEMEYEN ÜTOPYALARIMIZDANDIR ŞEHIR YAŞAMINI TERK EDIP, 
UZAK BIR KÖYDE DOĞANIN DINGINLIĞIYLE BAŞ BAŞA KALMAK. ANCAK BU SAYIMIZDA 

LISTELEDIĞIMIZ KÖYLERI GÖRDÜKTEN SONRA BIR ADIM DAHA YAKIN HISSEDECEKSINIZ 
ÜTOPYANIZA. ÜSTELIK DÜNYA HARITASININ HERHANGI BIR KÖŞESINDE…  

10 KÖY
En güzelHuzur kaynağı

Keleşlerlife
10 Adımda
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İtalya’yı keşfe çıkanların 
kesinlikle atlamaması gereken 

Cinque Terre bölgesinin en doğusunda 
yer alan Riomaggiore, deniz kenarında dağlara 

dizi dizi sıralanmış beş köyden biri. Tipik bir 
balıkçı köyü olan Riomaggiore’nin tarihi 13.yüzyıla 

kadar uzanıyor. Balıkçılığın yanında bol miktarda 
bulunan asma bahçelerindeki üzümlerden üretilen 

şaraplarıyla da ünlü olan köy, rengârenk evleriyle 
gezenleri kendine hayran bırakıyor. Taş evlerin yanı sıra 
limon ağaçları, yüksek falezler ve taze deniz ürünleriyle 

Riomaggiore bölge turizminin de cazibe merkezi 
konumunda bulunuyor. RIOMAGGIORE / İTALYA

BOURTANGE / HOLLANDA 

SHİRAKAWA / JAPONYA 

GÖREME /TÜRKİYE

POPEYE (TEMEL REİS) KÖYÜ / MALTA

Bourtange, Hollanda’nın Gröningen şehrine bağlı 
Westerwolde’de bulunan tasarım harikası bir yerleşim 

yeri. Yukarıdan görünü yıldız şeklinde olan köyün tarihi 
16. Yüzyıl’a uzanıyor. Bourtange, I. William’ın Seksen 

Yıl Savaşı (1568–1648) zamanında Gröningen’den 
Almanya’ya giden tek yolu İspanyollardan geri almak 

için kurdurduğu bir yerleşim yeri aslında. Yıldız 
köyünde bugün 400’e yakın kişi yaşıyor. 

Japon Gasshö-zukuri mimarisinin kalbi sayılabilecek bir 
köy Shirakawa.  Japonya’nın orta kesiminde bulunan köy 

evleriyle ünlü. Evlerin güçlü tasarımları ve eşsiz sazdan 
çatıları, kışın bölgedeki yoğun kar yağışlarının ağırlığına 

dayanmasını ve bunları dökmesini sağlıyor. 1995’te 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilen Shirakawa, ilk 
andan itibaren misafirlerine bir çizgi filmin içindeymiş hissi 

yaşatıyor. Köyde halen yaşayan güler yüzlü ve mutlu insanlar 
geçimlerini tarımdan, ipek böceğinden ve turizmden sağlıyor.

Ülkemizde insana huzur veren, 
ruhu tazeleyen çok sayıda köy var. 
Ama bunlar arasında Göreme’yi ayrı 
tutmak gerekiyor. Peri bacalarıyla ünlü 
Kapadokya bölgesinin bu nadide yerleşim 
yeri tüm dünyadan turistleri yaz kış 
ağırlıyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar 
aylarında keyifli bir atmosfer sunan 
bölge, görsel çekiciliği kadar mutfağıyla 
da lezzet tutkunlarına hitap ediyor. 
Göreme bulunduğu coğrafya itibarıyla 
ziyaretçilerine çok farklı keşif imkânı 
sunuyor. Ve elbette Göreme’ye gitmişken 
bir balonun içinden gün doğumunu 
seyretmeden asla dönmemek gerekiyor. 

Malta’da bulunan Popeye ya da Temel Reis Köyü, 
kelimenin tam anlamıyla bir masal diyarı. 1980 yılında 
Robin Williams’ın başrolde olduğu “Popeye” adlı 
müzikal film için inşa edilen köyü çekimler bitince Malta 
halkı sahiplenmiş. Temel Reis Köyü, film çekimleri 
başlamadan önce, 1979 yılında 7 aylık bir çalışma 
sonucu inşa edilmiş. Köyün yok olmasına izin vermeyen 
Maltalılar,  Temel Reis köyünü bir müze ve eğlence 
merkezi haline getirmiş. 

HALLSTATT / 
AVUSTURYA 
Almanya Avusturya 
sınırındaki Salzburg 

şehrinin 80 kilometre 
güneydoğusunda bulunan 
ve adını aldığı göl kıyısına 

kurulu olan Hallstatt, ülkenin 
en güzel köyü olarak tanınıyor.  

Etrafı dağlarla çevrili olan Hallstatt, 
doğal güzelliği ve görselliği ile UNESCO 
dünya mirası listesinde yer alıyor. Keltler’in 

ilk olarak yerleşik hayata geçtikleri Hallstatt, 
tuz madenleri bakımından da oldukça zengin. Köy 

mimarisi, coğrafi güzelliği ve sakinleriyle ziyaretçilerini 
gerçekten özel hissettiriyor. 

BLED / SLOVENYA  
Bin yıllık çok eski bir Orta Avrupa yerleşimi 

olan Bled, turizmin katkısıyla her ne kadar 
köy olmaktan çıkıp ilçe haline gelse de, 
halen genlerinde barındırdığı sakinliği 

misafirleriyle paylaşmaktan geri kalmıyor. 
Adını buz devrinden kalan, çevresine kurulu 

olduğu gölden alan kasaba, dünyanın sayılı 
zenginlerinin de kaçış noktası aynı zamanda. 

Gölün ortasındaki küçük adada yer alan 
kilisenin ziyaretçilere şans getirdiğine 

inanılıyor. Bu nedenle Bled’e gelen turistler 
kilisenin zilini çalıyor. 



Ülkemizde inek sütünden yapılan normal kaymak daha çok tü-
ketilse de, manda sütünden yapılan Afyon kaymağının lezzeti 
bambaşka. Kaymağın ağızda bıraktığı yoğun ve doyumsuz tada 
bal eklenince ortaya o bayıldığımız lezzet çıkıyor. Üstelik bal 
kaymağın görece herkes tarafından ulaşılabilir olması bu ikiliyi 
demokratik bir gıda haline getiriyor.

On binlerce yıldır bu lezzetle enerji topluyoruz 
Balın tarihine geçtiğimizde ise karşımıza on binlerce yıllık bir 
hikâye çıkıyor. Çeşitli bilimsel kaynaklara göre bal, insan evri-
minde rol oynayan gıdalardan. Bal arılarının kovanına ulaşma-
ya cesaret eden ilk insanlar hem daha zeki hem de daha güçlü 
olmuşlar. Balın sürekli tüketebileceğimiz bir gıda haline gel-
mesi ise insanlığın yerleşik hayata geçişiyle mümkün olmuş. 
Yani bal da kaymak da insanın doğal kaynakları en zekice kul-
lanmasının bir sonucu ve uygarlık için her dönem çok önemli 
olmuşlar. Kültürümüzde bal kaymakla ilgili en bilinen hikâye 
Fatih Sultan Mehmet dönemine uzanıyor. 
Fatih, İstanbul’u aldığında halk hakkında methiyeler söy-
lüyormuş. Fatih de bu methiyelerin sahiplerini hediyelerle 
mükâfatlandırıyormuş. En büyük hediyeyi ise, “A devlet-
lü Hünkârımız, sabahın hayır olsun, yediğin bal ile kaymak, 
güzergâhın çayır olsun!” diyen bir köylüye vermiş. Çünkü pa-
dişahın hayatında bildiği en güzel yiyecek bal ve kaymakmış.

Hz. Muhammed’in balın bin 
derde deva olduğu ve sofradan bal 

yemeden kalkılmaması gerektiği ile 
ilgili hadisleri var. Tevrat’ta da balın adı 

tam 54 kez geçiyor. İncil’de ise Hz.İsa’nın 
çarmıha gerilip öldürülmesinin ardından yeni-

den dirildiğinde,  ona verilen yiyeceklerin arasında 
bal da olduğu yazıyor.

Doğal ilaç 
Bal kaymak beraber tüketildiği birçok tatlıya fazladan lezzet 
katıyor. Günün yoğunluğuna karşı kahvaltıda bal kaymak tü-
ketmek en iyisi. Simitle, ekmekle hatta çeşitli meyvelerle birlik-
te de tüketebilirsiniz. Ayrıca baklava, künefe, dondurma gibi 
tatlılarda da kaymağın eşsiz lezzetini tercih edebilirsiniz. Bal ve 
kaymak sağlığa olan faydalarıyla doğal birer ilaç gibi. Hatta iki-
sini karıştırdığınızda mucizevi bir yara kremi olarak da kullana-
bilirsiniz. Bal kaymağın başlıca faydası, vücuda verdiği enerji. 
Diğerleri ise söyle sıralanıyor: 
s Süt kaymağı özellikle vücutta oluşan şişkinlikler için ideal bir 
çözüm yöntemidir. Genellikle kulakta ve ağızda oluşan şişkin-
ler başta olmak üzere vücudun neresinde olursa olsun şişkin-
likleri yok eder.
s Bal kaymak insan vücuduna inanılmaz derecede kuvvet verir. 
Bu sayede gün içerisinde gerekli olan enerji temin edilir. 
s Bal ve kaymak birlikte tüketildiğinde doğal bir balgam sök-
türücü görevi görür. Ayrıca mide ve sindirim sisteminin denge-
lenmesi için çok etkilidir. 
s Bal kaymak idrar yolu enfeksiyonları da dâhil birçok hasta-
lıktan koruma özelliğine sahiptir. Bunun yanında böbreklerde 
ve özellikle mesanede oluşan taş ve kumların temizlenmesine 
yardımcı olur. 
s Listedekilere ek olarak bal kaymağın afrodizyak etkisi vardır.
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Balkaymak
SABAH KAHVALTILARININ, ARA 
ÖĞÜNLERİN, ACİL SOFRALARIN 

VAZGEÇİLMEZ İKİLİSİ BAL KAYMAĞIN 
LEZZETİ DE FAYDASI DA ÇOK. İSTER 

SİMİTLE, İSTER EKMEKLE AMA MUTLAKA 
BİRLİKTE OLMALI BAL KAYMAK. ÖYLE 

ALELADE DEĞİL ÇOK ESKİYE DAYANAN 
BİR BERABERLİKLERİ VAR BU İKİLİNİN.

Kaymak, Orta Asya’dan Anadolu’ya taşınan lezzet mi-
rasının en önemli öğelerinden. Yerleşik hayatla birlikte 
hayvancılığın gelişmesi, kaymağın da doğal biçimde or-
taya çıkmasını sağlamış. Anadolu’da Selçuklu mutfağıy-
la başlayan, Osmanlı mutfağıyla devam eden ve bugüne 
ulaşan bir gelenek halini almış kaymak. Hatta bazı ünlü 
şeflerin anlatımlarına göre Anadolu’da üretilen kayma-
ğın lezzetini başka hiçbir coğrafyada yakalamak müm-
kün değilmiş. 
Kaymak, sütün yağını yoğunlaştırarak elde edilen bir süt 
ürünü.  Yapıldığı sütün çeşidine göre lezzeti değişiyor. 

Keleşlerlife
Süper İkili

Süt kaymağı maskesi 
Bal kaymağın cildiniz için de çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz? 
Hem kadınlar hem de erkekler için uygulanabilir olan süt kaymağı 
maskesiyle cildinizi tazeleyebilirsiniz:
Canlı ve pürüzsüz bir cilt için; 1 tatlı kaşığı taze süt kaymağını 1 tatlı 
kaşığı süzme bal ile karıştırın. Karışımı cildinize sürün, yaklaşık 20 
dakika bekledikten sonra cildinizi soğuğa yakın ılık su ile yıkayın ve 
kurulayın. Maskenin kokusu sizi rahatsız ederse bekleme süresini 10 
dakikaya düşürebilirsiniz.
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Bunları 

Biliyor musunuz?
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İnsanların hayatlarıyla ilgili zorlukları kendi beklentilerinden 
çıkar. Beklentiler gerçekler üzerinden değil de gerçek dışı un-
surlar üzerinden oluşuyorsa o zaman çok ciddi durumlarla 
karşı karşıyayız demektir. Neyi istediğimizle, neyi elde etmek 
istediğimizi karıştırırız. Tüm geleceğimizi dilekler, ümitler ve 
rüyalardan oluşturulmuş olan bir hayat beklentili bir paradig-
ma, tüm yaşam alanlarını da bunun üzerinden temellendirir. 
Böyle olunca da sanki düş kırılması için yapılan bir plan sü-
rekli düş kırıklığı yaşatırsa; bu noktada özsaygı da azalır.
Yeterli özgüveni olan anne babaların çocukları da yeterli öz-
güvene sahip olurlar. Ancak sorumluluğu aileye atıp, kurban 
rolü oynamak da irrasyoneldir. İnsan değişen, gelişen bir var-
lık ise nasıl direnç göstereceğini bilmesi gerekir. İnsanlar doğ-
dukları andan itibaren koşullu bir sevgi kavramına itilir. Sevgi 
duruma bağlı olarak ortaya çıkan bir şeymiş gibi görünür. De-
ğiş tokuş yapılacak bir mal gibi algılarız sevgiyi. Bunun sonu-
cunda kaygı duyulur ve zamanla birey kaygılı hissetmeyi öğ-
renir ve kendi çocuklarına da güven veremez. Sürekli eksiklik 
ve yetersizlik duygularını barındırır. Bunun sonucu, gelecek 
hakkında sürekli endişe duyma ve olasılıklar içinde en kötü 
olanı düşünme olacaktır. Sürekli endişe içinde olan kişiler ge-
lecekten korkar. Yaşam planları ve hayalleri de her şeyin kötü 
gideceği üzerine kurgulanır. Bunun sonucunda dünyanın ke-
derli ve acı bir dünya olduğuna kanaat getirilir. Bu durum, bir 
alışkanlık olarak çocuğa da geçer ve çocuk yetersiz hissetmeyi 
öğrenir. Neden diğerleri kadar iyi olmadığını sorgular. Güçlü 
yönlerimiz övgü alır,  kusurlu yönlerimiz  eleştiri alırsa güven-
siz oluruz. Eksikliklerimiz olabilir ancak bunu kabullenip ne 
şekilde geliştireceğimizi kovalamalı, bir yandan güçlü yönleri-
mizi ifade edip, ön plana çıkarmalıyız. 
Bir eğitim sistemi, sürekli hataları bulmaya ve kaybedeni is-
patlama üzerine kurulmuşsa tabii ki bu sistemde özsaygının 
gelişiminden bahsedemeyiz. İlişki sürecindeki kurallar ve 
prensipler için “bu insanlardan nasıl kaçacağım” öğretilir. 
“Sırrını kimseye söyleme, açık iletişim kurma” denilir. “Başka-
larının bizim hakkımızda ne düşündüğü önemli ve onlara iyi 
görünmek için gerekeni yapmalıyız”; bu düşünceler irrasyo-
nel düşüncelerdir. Bu tür sevgi koşulları ve yargılar özsaygıyı 
daha da düşürür. İtaat etmek, otoriteye karşı soru soramamak, 
dikkat çekmemek, kendini ortaya koymamaktır. 

Gerçek dışı inançlar hayatımızı etkiler
Gerçek dışı fikirleri kabul etmek özsaygıyı azaltan bir şeydir. 
Tüm buraya kadar olan her şey; başkalarının bizden daha akıllı 
ve iyi olduğu düşüncesidir. Tüm bu inançlara karşı koymak 
için farkına varmak gerekir. Hep inandıkları ve güvendikleri 
kişilerin düşüncelerini gerçek sanır, doğru kabul eder. Özsay-
gı doğal olarak vardır ve dış faktörlerle azalmış olduğunu öne 
sürersek; içsel motivasyon ve dinamikler ile düzeltilebileceğini 
söyleyebiliriz.  Kendi hayatımız üstünde kendimizi kontrolsüz 
görmek; kendi hayatımızla ilgili başarısız ve başkalarıyla baş 
edemez hissetmek; gerçekten kötü ve günahkâr olduğumuza 
inanmak, bireyde özgüven azalmasına neden olan inançlardır. 
İnançlar inanç olarak zihnimizde yerleştirildiğinde artık onları 
sorgulamayız; bu da inançların gücünü artırır.
Bu inançlara sübjektif değil, objektif bakarak kurtulmaya ça-
lışmalıyız. Ama genelde kurtulmak yerine, onları destekleyici 
düşünceler üstünde yoğunlaşırız. Bize zarar veren inançları 
ortadan kaldırdığımızda özsaygımızı yeniden kazanırız. Taklit 
etmemek fakat keşfetmek gerçek eğitimdir.

Olumlu düşünün ki olumlu davranabilesiniz 
Hem dinlerken hem de dert anlatırken iletişimimizin etkili 
ve huzurlu olması bizi güçlü kılar. Olumlu veya olumsuz ol-
manın özgüven ve özsaygımız için çok önemli etkileri vardır. 
Olumlu olmak, niyetlerimize kendimizi inandırmak ve niyeti-
mizin doğru olduğunu benimsemek kendimizle kurduğumuz 
iletişimdir. Olumlu düşünceler kendine güvenmeyi dolayısıyla 
özsaygıyı arttırır. Değişmemize ve gelişmemize yardımcı olur. 
Olumsuz düşünceler ise otomatik tekrarlar ile kendini dav-
ranışa dönüştürür. “Ben yapamam, başaramam” düşünceleri 
yıpratıcı bir etki yaratır. Özsaygımızın azalması etrafa saldır-
gan duygular beslememize neden olur. Kendini savunamayan 
başkalarını da savunamaz çünkü her şey kişinin kendi içinde 
başlar. Özsaygısı gelişmeyen insanlar dış dünyaya öfke duyar. 
Bu da sürekli tahammülsüz duy-
gular geliştirmesine, kötümser 
düşüncelerin oluşmasına neden 
olur. Olumsuz duygular yöneti-
lip düzenlenerek olumlu duygu 
haline gelebilir. Doğal olan ta-
hammüllü, hoşgörülü olmaksa; 
tahammülsüz insanın engellen-
me toleransını geliştirip doğal 
olana dönüştürmek gerekir.

Nerelerde ve ne zaman 
olumlu olmalıyız?
Kendimizi olumsuz duygular 
içinde bulduğumuzda bunu fark 
edip kendimizi olumlu duygular 
içine sokabilmek. Değiştirebile-
ceğimiz şeyler için uğraşmak, 
değiştiremeyeceklerimizi kabul 
etmek. Risk alıp korktuğumuz 
şeylerin üzerine gitmek gere-
kir. Korkmaktan korkmayarak 
aksiyon almaya devam edersek 
başarma hissini yaşatacak dav-
ranışlar edinebiliriz. Kayıpları 
da kabul etmek; bazı noktalarda 

kaybederek kazanacaklarımızı arttırabiliriz. Kendi rehberi-
miz kendimiz olalım ve  hedefler koyup ulaşmaya çalışalım. 
Tutumlarımızı değiştirirsek alışkanlıklarımız da değişir. Dü-
şünce yapımızı değiştirerek, bilinçdışı önyargı ve çarpıtmala-
rımızdan kurtuluruz. 
Karşıdan gelen mesajları nasıl değerlendirdiğimiz bizim olum-

lu olup olmamamızla ilgilidir. 
Olumlu bakış yeni bilgileri kabul 
etmeyi kolaylaştırır. Yeni fikirlere 
açık olmak bunları kabullenmek 
veya kabullenmemek, esnek dü-
şünebilme, olaylara bir kez daha 
objektif bakabilme, başka açıları 
değerlendirebilme; tüm bunlar 
olumlu düşüncelerden beslenir. 
Olumlu olmak etkili bir şeydir, 
daha etkileyicidir. İşlevsel bir 
şeydir. Pratik ve fonksiyoneldir. 
Çünkü uyumu kolaylaştırır. Ge-
nel olarak olumsuz olmak uyum-
suzluk göstergesidir. Olumlu 
olmaya çalışmak hayat beklenti-
lerimizle ilgilidir. Biz sadece ken-
dimizi değiştirmekten sorumlu-
yuz. Negatif kişi ve durumları 
da olduğu gibi kabullenip buna 
rağmen olumlu pozisyonlar ve 
aksiyonlar alabilmeliyiz. Başkası-
nı değiştirmek mümkün değildir, 
kendi düşünce ve duygularımız-
da esnek olabilir ve farklılığı biz 
yaratabiliriz.

Mutlu bir yaşam 
Özsaygıyla 
mümkün

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG, 
MASTERSON ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE (MET) 

DİREKTÖRÜ MERAL AYDIN, HAYATIMIZA YÖN 
VERMEMİZİ OLUMLU YA DA OLUMSUZ YÖNDE 
ETKİLEYEN “ÖZSAYGI” KAVRAMININ ÖNEMİNİ 

ANLATTI. HAYATI OLUMLU DEĞERLENDİRMEYİ 
ÖĞRENMEK VE GERÇEK DIŞI İNANÇLARIN 

ETKİSİNDE KALMAMAK GEREKTİĞİNİ AKTARAN 
MERAL AYDIN, “OLUMLU DÜŞÜNCELER, KENDİNE 

GÜVENMEYİ DOLAYISIYLA ÖZSAYGIYI ARTIRIR. 
DEĞİŞTİREBİLECEĞİMİZ ŞEYLER İÇİN UĞRAŞMAK, 

DEĞİŞTİREMEYECEKLERİMİZİ KABUL 
ETMEK GEREKİR” DİYOR.
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DİLEDİĞİNİZ FORD ARACINI ALMANIZ İÇİN AVANTAJLI 
ÖDEME YÖNTEMLERİ SUNAN FORD OPTIONS’TA, 

STANDART KREDİYE GÖRE DAHA DÜŞÜK AYLIK TAKSİTLER 
VE VADE SEÇENEĞİNİZE BAĞLI OLARAK DEĞİŞEN SON 

ÖDEME SEÇENEKLERİ MEVCUT.

FORD OPTIONS, KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR 
ÖDEME ALTERNATİFLERİYLE FORD 
SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE CAZİP 
BİR YOL SUNUYOR. VADE SONUNDA 
DİLEYEN KULLANICILAR BAŞKA BİR 
ARAÇ SEÇEBİLİYOR, ARACI ELİNDE 
TUTABİLİYOR YA DA ARACI İADE 
EDEBİLİYOR. 

Ford sahibi olmak 
çok kolay 

Her 2, 3 veya 4 yılda bir yeni bir Ford kul-
lanma imkânı sunan, standart krediye 
göre daha düşük aylık taksit seçenekleri 
ve vade seçeneğinize göre değişen son 
ödeme seçeneği sağlayan Ford Options, 
yıllardır binlerce kişi tarafından tercih 
ediliyor.   

Ford Options ile siz de bir Ford 
sahibi olabilirsiniz 
Ford Options, otomobil ya da ticari araç almak isteyen her-
kese kişisel bir ödeme planıyla, araç sahibi olmanın en kısa 
yolunu sunuyor. Bunun için yapmanız gereken ilk şey,  hangi 
aracı almak istediğinize karar vermek. Ardından size uygun 
gelen ödeme dönemlerini seçiyorsunuz. İlk etapta aracınızın 
değerinin en az yüzde 30’u tutarında peşinat ödemesi yapı-
yorsunuz. Seçtiğiniz vadeye göre vade sonunda ödemeniz 
gereken aşağıdaki son ödeme tutarları belirleniyor. 
s 24 aylık vade seçeneğinde araç değerinin %40’ına denk 
gelen son ödeme
s 36 aylık vade seçeneğinde araç değerinin %35’ine denk 
gelen son ödeme
s 48 aylık vade seçeneğinde araç değerinin %30’una denk 
gelen son ödeme
Buna göre peşinat ve son ödeme tutarı, aracınızın fiyatından 
çıkarılıyor. Böylece standart krediye göre daha düşük aylık 
taksit seçeneklerine ulaşabiliyorsunuz.  Taksit tutarı ve öde-
me koşullarını www.fordoptions.com.tr adresinden kendiniz 
de hesaplayabilirsiniz. Keleşler Ford’daki yetkili, başvurunu-
zu Ford Finans’a iletiyor ve finans belgeleri tamamlandığın-
da yeni arabanızı kullanmaya hemen başlayabiliyorsunuz. 
Anlaşmanın sonunda ise üç opsiyondan birini seçme imkânı 
buluyorsunuz.

Opsiyon bir:
“FORD’UNUZ HEP YENİ KALSIN” 
Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları sağlaması duru-
munda dilerseniz aracınızı Keleşler Ford’da takas ederek yeni 
bir araç alabilirsiniz. Böylece 2-3 yılda bir aracınızı yenileme 
şansını yakalayabilirsiniz. Bu opsiyonda vade bitimindeki 
son ödemeniz sizin yerinize yapılır. Keleşler Ford, aracını-
zı piyasa koşullarında değerlendirerek, vade sonundaki son 
ödemenizi sizin yerinize kapatır. Piyasa koşullarında verilen 
fiyatın vade sonundaki son ödemenin üzerinde olması duru-
munda ise aradaki farkı bir sonraki yeni aracınızın peşinatı 
olarak kullanabilirsiniz.
 
Opsiyon iki:
“FORD’UNUZU KULLANMAYA DEVAM EDİN”
Aracınızı elinizde tutmaya karar verirseniz, yapmanız gere-
ken sadece son ödemeyi yapmak. Ödemeyi yaptıktan sonra 
araç sizin oluyor.  

Opsiyon üç: 
“KISA VADELİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN FORD.”
Aracınızın sözleşmede belirtilen koşulları sağlaması duru-
munda dilerseniz herhangi bir ek ödeme yapmadan aracınızı 
Keleşler Ford’a iade edebilirsiniz.

Ford Mavi Plan 
Ford Mavi Plan’da Ford Options ve Ford Değerli Alım 
Garantisi’nin birleşimiyle Ford C-MAX ve Ford Mondeo’ya 
sahip olabilirsiniz. Ford Mavi Plan ürününün en önemli özel-
liklerinden biri de müşterinin iki yıl sonunda aracını yeni-
lemek istemesi durumunda Ford Değerli Alım Garantisi ile 
ilave peşinat gerektirmeden yeni bir Ford sahibi olma fırsatı 
sunması.
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Bas›m hatalar›ndan ve Ford Şirketi taraf›ndan modellerde yap›lacak değişikliklerden firmam›z sorumlu değildir. Güncel bilgi al›n›z.

FIESTA 
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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FORD’UN ORTA TİCARİ 
MODELİ TOURNEO CUSTOM 

İLE YOLCULUKLAR ŞİMDİ 
DAHA KONFORLU. TOURNEO 

CUSTOM’IN OTOMATİK 
ŞANZIMANLI VE ARKA 

HAVALI SÜSPANSİYONLU 
YENİ VERSİYONU 

TÜRKİYE’DE SATIŞA 
SUNULDU. 

Arka havalı süspansiyon ve otomatik 
şanzımana sahip versiyonu ile Tourneo 
Custom, uzun şasi minibüs modellerinin 
Titanium ve Titanium Plus serilerinde satışa 
sunuluyor. Yeni versiyonunda 6 ileri SelectShift 
Tam Otomatik Şanzıman, tork konvertörü, 
adaptif öğrenme ve geliştirilmiş vites öneri 
sistemi ile kesintisiz bir sürüş keyfi  yaşatıyor. 

Ford Tourneo Custom, 
otomatik şanzımanı ve havalı süspansiyonuyla

çok daha konforlu
Avrupa’nın ve Türkiye’nin bir numaralı ti-
cari araç markası Ford, popüler modeli 
Tourneo Custom’ı daha fazla konfor için 
yeniledi. Otomatik şanzıman ve arka havalı 
süspansiyonlu yeni Ford Tourneo Custom 
modelleri Haziran ayı itibarıyla Türkiye’de 
satışa sunuldu. Tourneo Custom modelle-
rinde sağlamlık ve dayanıklılık özelliklerinin 
yanı sıra yolcu konforu da ön plana çıkıyor. 
Sürüş konforunu artıran arka havalı süspan-
siyon ve otomatik şanzımana sahip versiyo-
nu ile Tourneo Custom, uzun şasi minibüs 
modellerinin Titanium ve Titanium Plus 
serilerinde satışa sunuluyor. Custom, yeni 
versiyonunda 6 ileri SelectShift Tam Otoma-
tik Şanzıman, tork konvertörü, adaptif öğ-
renme ve geliştirilmiş vites öneri sistemi ile 
kesintisiz bir sürüş keyfi sağlarken, Tourneo 
Custom serisinde sunulan hava kompresörü 
ve özel tasarlanmış havalı yay ile farklı yük 
koşulları için değişken yay oranı sunan ge-

liştirilmiş yeni süspansiyonu ile daha kon-
forlu yolculuklara imkân tanıyor. Otomatik 
şanzıman ve arka havalı süspansiyonlu Yeni 
Ford Tourneo Custom’a, 170 PS güç ve 405 
Nm tork sunan yeni 2.0L EcoBlue TDCi di-
zel motor eşlik ediyor.  Yeni Ecoblue motor 
10.000 km menzilli AdBlue tankı ve önceki 
motora göre yüzde 13 yakıt ekonomisi su-
nuyor. NOx emisyonlarında yüzde 55 iyileş-
me sunan ve 163 g/km’den başlayan CO2 
emisyon seviyesine sahip Ecoblue motor 
çevre dostu özellikleri ile de dikkat çekiyor.
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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.38
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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.40
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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)

TEMMUZ-AĞUSTOS 2017 l 43

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.42
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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 100 PS 250 NM 4.9 lt 650 KG
Titanium Kombi  1560 120 PS  270 NM 4.9 lt 650 KG
Connect 1.5 TDCİ A/T  1490 120 PS  300 NM 5.1 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 100  940 4.9 lt DİZEL
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Keleşlerlife
Modeller

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 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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24 YILDIR GÜCÜN VE 
PRESTIJIN SIMGESI

Satışta olduğu her dönemde segmentinin zirvesinde yer alan 
Ford Mondeo; konforu, yol tutuşu ve sağlamlığı ile birkaç nes-
lin gözdesi oldu. Ford Taunus ile başlayıp Sierra’yla devam 
eden bir geleneğin halefi olan Mondeo, 80’lerin sonunda beş 
yıl süren ve 4,6 milyar dolarlık bir geliştirme programının ne-
ticesinde, 1993 yılında pazara sunuldu.
James Bond filmlerine eşlik eden, hava yastıklarının standart 
donanım olmasına öncü rolü oynayan Ford Mondeo, bu süre 
zarfında sadece Avrupa’da 5 milyondan fazla satış rakamına 
ulaştı.  1994 yılında ‘Yılın Otomobili’ seçilen efsane araç, 24 yıl 
içinde Avrupa’da yirmiden fazla ödül kazandı.
Pazara sunulduğu ilk günden beri Avrupalı müşterilerine ge-
lişmiş ve ileri seviye teknolojik özellikler sunan Mondeo’nun 
ilk nesil modeli, standart donanım olarak sürücü hava yastığı, 
bir opsiyonel yolcu hava yastığı, çekiş kontrolü, ayarlanabilir 
süspansiyon, ABS ve hidrolik direksiyon gibi önemli yeni do-
nanımlar getirmişti.

Mondeo 1996 yılında makyajlanarak, 1998 yılında standart 
donanım haline getirilen opsiyonel yan hava yastıkları, dört-
kanallı ABS ve daha düşük araç ağırlığı özellikleri ile yeniden 
otomobil severlerle buluştu. Ford, bir kaza olması halinde en 
etkin ve etkili emniyet özelliklerini anında hesaplayan sen-
sörler sistemini kullanan “Akıllı Koruma Sistemi”ne de sahip 
ikinci nesil Mondeo’yu 2000 yılında pazara sundu. Ayrıca 
Mondeo, Ford sürücülerine ilk defa otomatik yanan farları ve 
yağmur sensörlü silecekleri sundu.
2006 yılında, Casino Royale filminde James Bond’un otomobili 
olarak beyazperdede görülen aracın üçüncü nesil Mondeo mo-
deli, 2007’de piyasaya çıktı. 2010’a geldiğimizde ise Mondeo 
Ford EcoBoost benzinli motor teknolojisi ile güncellenmişti.
2014 yılında tamamen yenilenen global Mondeo, 1,0 litrelik 
EcoBoost benzinli motoru; benzinli hibrid elektrikli modeli; 
sektörün ilki olan adaptif LED farlar ve ayrıca hava yastıklı arka 
emniyet kemerleri ile pazarı bir kez daha domine etti. 

FORD MONDEO

FORD’UN ASIRLIK GEÇMİŞİNDEKİ KİLOMETRE TAŞLARINI 
SAYFALARIMIZA TAŞIDIĞIMIZ BU BÖLÜMDE, FORD MONDEO 

İLE YOLCULUĞUMUZA DEVAM EDİYORUZ. ÜRETİMİNİN 
HEMEN ARDINDAN “YILIN OTOMOBİLİ” SEÇİLEN VE YAKLAŞIK 

30 YILDA SAYISIZ ÖDÜLÜN SAHİBİ OLAN FORD MONDEO, 
GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE İLKLERİ HAYATIMIZA 

TAŞIYAN İKONİK BİR FORD MODELİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR. 

Keleşlerlife
Geçmişin İzleri
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