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Yeniliğe odaklanmak
Sürekli yenilik, sürekli değişim, teknolojik yenilikler, yeni tasarımlar, yeni yaşam biçimleri 
baş döndürücü bir hızla hayatımıza giriyor; aynı hızla da tüketiliyor.

Daha birine alışamadan yenisi geliyor, tıpkı sürekli gelen güncellemeler gibi...

Diğer sayılarda olduğu gibi bu sayımızda da bir yeniliği paylaşıyor, yenilenen Ford Fiesta 
aracımızı sizlere tanıtmak istiyoruz. İlk kez 1976 yılında İspanya Valencia fabrikasında 
üretimine başlanan Ford Fiesta, yepyeni tasarımı ve teknolojik donanımıyla “Bir Başka” 
sürüş keyfi sunuyor. 

Yeni nesil araçlardaki konfor ve keyif, bizi yeni rotalar keşfetmeye teşvik ediyor. Bizim size 
bu sayıdaki önerimiz, tabiat harikası Salda gölü. Ayrıca keyifli sohbetlerin vazgeçilmez 
ikilisi kahve ve lokum ile 10 etkileyici ada renkli sayfalarımızda sizi bekliyor. 

Sahibinin Sesi bölümü için de bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Siz de Sahibinin Sesi 
sayfalarında yer almak isterseniz, Ford aracınızla bir selfie çekip bizimle paylaşabilirsiniz.

Söyleşi sayfamızın konuğu Ford Otosan İnovasyon Müdürü Efe Erdem ile inovasyonun 
moda bir kelime olmasından ötesini konuştuk.

Bu sayıda yeni Fiesta’nın görüntülenmesi için bizimle aynı heyecanı paylaşan, gönüllü 
olarak bütün bir gün fotoğraf ve video çekimlerine emek harcayan Murat Turna, Ömer 
Gökçen Bayrakçı ve Ercüment Turan’a değerli katkılarından ötürü teşekkür ederiz...

Sağlıklı, keyifli, bol kazançlı günler dileğiyle.

Banu Keleş
Genel Yayın Yönetmeni
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FORD FİESTA, AVRUPA’DAKİ 40 YILI AŞKIN TARİHİNDE 
YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYOR; SUNDUĞU EN KAPSAMLI 
VE FARKLI VERSİYONLARA SAHİP YENİ NESLİ 
İLE TÜRKİYE YOLLARINA ÇIKIYOR. SÜRÜCÜSÜNE 
SAĞLADIĞI KALİTE HİSSİNİ YENİ NESLİYLE BİRLİKTE 
GELİŞTİREN FORD FİESTA, MÜKEMMEL SÜRÜŞ 
DİNAMİKLERİ, YENİ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ, ARAÇ 
İÇİ BAĞLANTI VE EĞLENCE SİSTEMİYLE TEMSİL ETTİĞİ 
DİNAMİK RUHU PEKİŞTİRİYOR. 

YENI FORD FIESTA
Özgürlüğü, Performansı, 
Teknolojiyi, Müziği, 
Konforu Bir Başka

B segmentinin önde gelen modellerin-
den Ford Fiesta, segmentinin en çok 
versiyon sunan modeli olmak üze-
re yenilendi.  Yeni Fiesta’nın her biri 
ayrı karakterde müşteri kitlesine hitap 
eden versiyonları arasında şık Fiesta 
Trend&Titanium, Ford Performan-
ce araçlarından ilham alan Fiesta ST-
Line, modern lüks detayları ile Fiesta 
Vignale, crossover olarak sunulacak 
Fiesta Active ve yüksek performanslı 
Fiesta ST serileri yer alıyor. 

Dışarıda yeni sportif detaylarla, beğe-
nilen sade ve zarif tasarım felsefesini 
sürdüren Yeni Fiesta, içeride ise bam-
başka bir deneyim sunuyor. Açılabilir 
panoramik cam tavan kesintisiz bir fe-
rahlık sağlarken, sadeleştirilen buton-
ları ve ergonomisi artırılmış ön konsol 
ile yüksek kalite hissini birleştiriyor. 
Segmentinin en teknolojik ve dona-
nımlı modellerinden biri olmaya hazır-
lanan Ford’un heyecan verici modeli, 
8 inçlik yüksek çözünürlüklü dokun-

matik ekran aracılığıyla SYNC3 araç içi 
multimedya sistemi ile sesle komut sis-
temi sunarak dünyaya bağlanıyor; 10 
hoparlör 675 watt’lık B&O PLAY ses 
sistemi sınırsız müzik ve eğlence vaat 
ediyor. 
Fiesta’nın segmentine öncü olacak sü-
rüş destek sistemleri arasında gece gö-
rüşü de sağlayan ve Ford’da ilk defa 
sunulacak olan Yaya Algılama Özellikli 
Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi özel-
likler bulunuyor. 

Keleşlerlife
Kapak Konusu
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Hemen ardından, Ford Performance modellerinden ilham 
alan iç ve dış tasarım stiline sahip Fiesta ST-Line versiyonu 
ile müşterilerle buluşacak. Fiesta ST-Line’ın sportif dış tasarım 
özellikleri arasında eşsiz alaşım jantlar, ST-Line’a özel ön ızga-
ra, ön ve arka tampon, yan etekler ve marşpiyel tasarımları ile 
iç mekânda ise spor koltuklar, alaşım pedallar ve alt kısmı düz 
bir direksiyonun yanı sıra spor süspansiyon bulunuyor.
Ford Vignale’nin lüks ürün ve sahip olma deneyiminin bir 
parçası olarak, Fiesta ürün portföyünde ilk kez sunulan Yeni 
Fiesta Vignale, 2017 yılı son çeyreğinde Türkiye’deki müşteri-
lerle de buluşmaya hazırlanıyor.  Yeni Fiesta Vignale, benzer-
siz 17 inç alaşım jant tasarımları, özel dış tasarım detayları ve 
renkleri ile altıgen kapitone, smokin dikişli parçalı deri kol-
tukları ile göz kamaştırıyor. Genişleyen Fiesta serisinin en çar-
pıcı yeni modellerinden biri de  Fiesta Active. Artırılmış sürüş 
yüksekliği, tavan çıtaları ve ilave kaplama içeren SUV esintili 

stil ile hatchback’lerin pratikliğini ve gerçek Fiesta sürüş di-
namiklerini kombine eden ilk Fiesta crossover modeli Active, 
merakla beklenen modellerden biri olacak. 2018 yılında Acti-
ve ile birlikte pazara sunulacak bir diğer Fiesta modeli, serinin 
en güçlüsü Fiesta ST olacak. Fiesta ST şimdiye kadar ilk kez 
gücünü üç silindirli bir motordan alan ilk Ford performance 
modeli ve seçilebilir sürüş modları sunan ilk Fiesta ST olacak. 

SYNC3 ve B&O PLAY Müzik Sistemi’yle 
daha eğlenceli sürüş deneyimi  
Ford’un gelişmiş araç içi eğlence ve sesli komut sistemi SYNC 
3, Fiesta sürücülerinin basit sesli komutlarla araç içi sistemle-
ri ve bağlı akıllı telefonlarını kontrol etmesine imkân tanıyor. 
Sürücüler, sadece bir butona basıp örneğin “Ahmet’i ara”, “Tü-
münü çal” ve “Mesajı yanıtla” diyerek sistemin telefon, müzik 
ve araç içi fonksiyonları sesli komutlar ile kontrol etmesini 
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Çevik ve sportif sürüş dinamikleri ile geniş bir hayran kitlesine 
sahip olan Fiesta, yeni neslinde de performanstan taviz vermiyor 
ve sürüş keyfini daha da ileriye taşıyor. Geliştirilmiş süspansiyon 
ve Elektronik Tork Kontrolü sistemiyle virajlarda yüzde 10 daha 
fazla yol tutuş ve yüzde 8 iyileştirilmiş fren mesafesi sunuyor. 
 
Fiesta serisi, farklı beğenilere göre yeniden şekillendi
Bugüne dek en kapsamlı Fiesta serisi, B segmentinde giderek 
daha fazla seçenek, kalite ve teknoloji arayan müşterilerin beklen-
tilerini karşılıyor ve segmentinin en çok versiyon sunan modeli 
olarak öne çıkıyor.
Yeni Fiesta, Türkiye’de ilk etapta giriş donanım seviyesi ihtiyaçla-
rına yönelik Trend; yüksek donanım düzeyi ve kaliteli işçiliğiyle 
modern ve şık Fiesta Titanium versiyonları ile sunulacak. 

YENİ NESİL FORD FİESTA, ADAPTİF 
HIZ SABİTLEYİCİ, AYARLANABİLİR HIZ 
SINIRLANDIRICI, KÖR NOKTA UYARI 
SİSTEMİ,  ÇAPRAZ TRAFİK UYARI 
SİSTEMİ, SÜRÜCÜ DİKKAT TAKİP 
SİSTEMİ, ŞERİT TAKİP SİSTEMİ VE AKTİF 
ŞEHİRİÇİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ DÂHİL 
OLMAK ÜZERE 15 SÜRÜŞ DESTEK 
TEKNOLOJİSİ SUNARAK SEGMENTİNİN 
EN TEKNOLOJİK ARACI OLMAYI 
HEDEFLİYOR.
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Dışarıya yansıyan kalite 
Yeni Fiesta’nın dış tasarımı, daha zarif stili ve daha akışkan 
görünümüyle, önceki modelin sevilen Fiesta tarzını çağdaş bir 
bakış açısıyla daha da ileriye taşıyor. Yeni Fiesta daha rafine 
olmakla birlikte duygusal bir çekiciliğe sahip. Sadeleştirilmiş, 
daha düz çizgiler daha güçlü bir görsellik sağlıyor. Ortasında 
çıkıntı olmayan ön gövde, daha sakin bir tasarım sunarken 
daha geniş olan yeni ızgaranın daha baskın hale gelmesini sağ-
lıyor. Şık ön farlar, yanlara uzanan stilleriyle gündüz veya gece 
olsun, anında fark edilen bir etki yaratıyor.  Yan profil daha 
yerleşik ve daha az çıkıntılı olup, 71 mm artan gövde uzunlu-
ğu ve 13 mm artan genişlikle birleştiğinde daha uzun ve daha 
lüks bir görünüm elde ediliyor. Arkada ise yeni yatay arka 
farlar yeni Fiesta’nın geniş omuzlu duruşunu daha da güçlen-
diriyor. Görsel açıdan sadeleştirilen Fiesta, güçlü karakteriyle 
daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmeyi hedefliyor. 
Yeni Fiesta, gelişmiş özellikleri, yenilikçi mühendisliği ve so-
fistike tasarımıyla içindeki kaliteyi dışına da yansıtıyor. Yakla-
şık olarak araç genişliğinde iki cam panelden oluşan tam boy 
açılabilir panoramik cam tavan da tasarımı zenginleştiren un-
surlardan biri oluyor. Yeni Fiesta’da müşteriler, tavan ve kapı 
aynaları için Siyah, Beyaz, Nil Yeşili veya Krom Kahverengi 
dahil kontrast renkleri tercih ederek renkli kişiselleştirme se-
çenekleriyle kendi imzalarını atabiliyor. Yeni dış renkler ara-
sında Turkuaz Mavi yer alıyor.

Keskin, sportif ve dengeli performans
Yeni Fiesta, cazibesinin merkezinde yer alan keyifli ve eğ-
lenceli sürüş deneyimini arttırmak için her parçayı optimize 
ederek; daha fazla yol tutuş, daha iyi durma performansı ve 
geliştirilmiş kullanım hissi sunmak için sınıfının lideri sürüş 
dinamiklerini ileriye taşıyor ve bugüne dek en keskin, sportif 
ve en dengeli performansı sergiliyor.
Bor çelik, lazer kaynak, daha sert ön-yan şasi bağlantı nokta-
ları ve kaynaklı bağlantı noktalarının daha fazla kullanılması, 
burulma sertliğinde yüzde 15 oranında artış sağlıyor. Ön te-
kerlek aralığının 30 mm, arka tekerlek aralığının 10 mm ve 
aks mesafesinin 4 mm artmasıyla süspansiyonun daha büyük 
18 inç jantlar için optimize edilmesi sağlanıyor. Daha hafif ve 
sert, anti-roll bar, daha iyi dönüş kontrolüne ve sürüşe katkı-
da bulunuyor. Dişli sürtünmesinin azaltılması ile vites kutusu 
artık vites geçişlerinin daha sarsıntısız olmasını sağlıyor. 
Fiesta’nın şasisi, virajlı yollarda yüzde 10 daha fazla yol tutuş 
sunuyor ve keskin virajlarda çekiş ve dengeye yardımcı olmak 
için gerekli tekerleklere küçük miktarlarda fren uygulayarak 
sürüş deneyimini geliştiren Elektronik Tork Kontrolü Siste-
mi ile destekleniyor. Yeni Fiesta’da 100 km/s hızda frenleme 
mesafeleri, yüzde 8’den fazla iyileştirilmiş bulunuyor. Daha 
keskin sürüş tepkileri elde etmek amacıyla, geliştirilmiş süs-
pansiyon sistemi, yoldaki kusurları daha iyi izole ederek darbe 
etkisini ve gürültüyü azaltıyor. 

EKİM-KASIM 2017 l 11

Keleşlerlife
Kapak Konusu

sağlıyor. Sistem, Apple CarPlay ile uyumlu ve ayrıca SYNC 
AppLink aracılığıyla Spotify gibi çeşitli akıllı telefon uygula-
malarının sesle aktive edilmesini de sağlıyor. 
Fiesta’nın tabletten esinlenilen 8 inçlik renkli dokunmatik 
ekranı, dokunma ve kaydırma hareketleriyle yönetilebiliyor. 
Sınıfında lider çözünürlüğe sahip dokunmatik ekran, rakiple-
rinin iki katına kadar parlaklığı ile görüş ve kullanım kolaylığı 
sağlıyor. Ford’un global ürün portföyüne özel yeni B&O PLAY 
sistemi, ilk defa Fiesta’da sunuluyor ve her bir ayrı Ford mo-
deli için özel olarak uyarlanmış ses sistemi konumlandırması 
ve özelleştirilmesi ile üstün bir ses deneyimi sunuyor. Fiesta 
modelinde bu, on hoparlörden oluşan bir sistem anlamına 
geliyor. Bagaja monte edilmiş bir subwoofer’a ek olarak alü-
minyum B&O PLAY logosu ile özgün bir aydınlatma yayan 
deseninin yer aldığı gösterge panelinin üzerinde orta aralıkta 
bir hoparlör de bunlara dâhil. Toplam 675 watt’lık amfi gücü, 
ekolayzır ve ses miksajını kontrol eden Dijital Sinyal İşleme 
Amfisi ile düzenleniyor; seçilebilir Surround Sound özelliği 
sayesinde otomobilin her koltuğunda daha zengin ve güçlü 
bir müzik dinleme deneyimi yaşanabiliyor. 

İç tasarımda konfor ve bireysel stil 
Fiesta’nın kullanıcı odaklı iç tasarımında, müşterilerin akıllı 
cihazlarını ve tabletlerini kullanma alışkanlıklarından ilham 
alınıyor. Ergonomik tasarımı ve yumuşak dokunuşlu malze-
meleriyle (üst gösterge paneli dahil) daha hacimli ve lüks bir 
ilk izlenim bırakan iç mekan, müşterilerin yeni bir kişiselleş-
tirme seçenekleri yelpazesiyle özelleştirebilecekleri, sakinleş-
tirici ve huzurlu bir alan sunmasına yardımcı oluyor. Daha 
kolay kullanımlı ve ergonomik ön konsol, iç mekândaki sa-
kinleştirici felsefeyi destekliyor. Orta konsoldaki butonların 
sayısı yarıya kadar azaltılırken, birçok bağlantı ve eğlence bu-
tonu 8 inçlik dokunmatik ekrana yerleştirildi.
Arka koltuktaki yolcular, daha yumuşak olan ve daha fazla 
yan destek sağlayan yeni ince sırtlı koltuklar sayesinde 16 mm 
daha fazla diz mesafesinin keyfini çıkarabiliyor. Ön koltuğun 
yanındaki kol desteği de Fiesta’nın en uzun ve en kısa sürü-
cülerinin yüzde 19 daha fazla yararlanacağı şekilde konum-
landırıldı. Yüksekliği ayarlanabilen sürücü koltuğu, daha fazla 
konfor için yeniden düzenlenmiş bel desteği sunarken, kafalık 
konumlandırması da tüm yolcuların faydalanabileceği şekilde 
optimize ediliyor.
Yeni Fiesta’nın bagaj kapağı, daha kolay erişim için genişler-
ken, kişisel eşyalar için yüzde 20 daha büyük torpido gözü ve 
orta konsolda 1 litre hacimli bir bölme sunuluyor. Arka kapı-
lardaki bölmelere uzun yolculuklar için 0,6 litrelik su şişeleri 
konabiliyor. 
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FORD’UN GLOBAL ÜRÜN PORTFÖYÜNE ÖZEL 
YENİ B&O PLAY SİSTEMİ, İLK DEFA FİESTA’DA 

SUNULUYOR. 10 HOPARLÖRDEN OLUŞAN 
SİSTEME,  BAGAJA MONTE EDİLMİŞ BİR 

SUBWOOFER’A EK OLARAK ALÜMİNYUM B&O 
PLAY LOGOSU İLE ÖZGÜN BİR AYDINLATMA 

YAYAN DESENİNİN YER ALDIĞI GÖSTERGE 
PANELİNİN ÜZERİNDE ORTA ARALIKTA BİR 

HOPARLÖR DE DÂHİL. TOPLAM 675 WATT’LIK 
AMFİ GÜCÜ, EKOLAYZIR VE SES MİKSAJINI 

KONTROL EDEN DİJİTAL SİNYAL İŞLEME AMFİSİ 
İLE DÜZENLENİYOR; SEÇİLEBİLİR SURROUND 

SOUND ÖZELLİĞİ SAYESİNDE OTOMOBİLİN HER 
KOLTUĞUNDA DAHA ZENGİN VE GÜÇLÜ BİR 
MÜZİK DİNLEME DENEYİMİ YAŞANABİLİYOR.
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Verimlilikten taviz vermeyen 
yüksek performanslı 
motor seçenekleri
Euro 6 emisyon seviyesine sahip ben-
zinli ve dizel motorlar, sınıfında lider 
sürüş deneyimini destekleyen ve araç 
sahipleri için maliyetleri düşüren per-
formans ve yakıt verimliliği sunuyor.
Yeni Fiesta’nın gelişmiş güç aktar-
ma organları arasında 6 yıl üst üste 
Avrupa’nın sınıfında en iyi motoru 
ödülüne sahip 100 PS 1.0 litre Eco-
Boost benzinli ve düşük yakıt tüketim 
değerleri ile ön plana çıkan 1.1 litre 
benzinli ve 1.5 litre dizel motor se-
çenekleri yer alıyor. 1.0 litre EcoBoost benzinli motor 100 PS 
güç seçeneği ve 118 g/km’den başlayan CO2 emisyon değer-
leri ile 5.2 l/100 km yakıt verimliliği sağlayan altı ileri vitesli 
otomatik şanzıman ve direksiyondan vites değiştirme özelliği 
ile sunuluyor.
Ford’un 1.1 litre benzinli motoru, 1.0 litre EcoBoost ile üç 
silindirli bir mimariyi paylaşıyor ve atmosferik basınçlı önce-
ki 1.25 litre benzinli motorun yerini alarak 85 PS güç ve beş 
vitesli yeni manuel şanzımanla sunuluyor. Daha fazla güçle 
birlikte 101 g/km’den başlayan CO2 emisyonu ve önceki mo-
tora göre yüzde 18 iyileştirme ile 4.4 l/100 km yakıt verimliliği 
sağlıyor.
Fiesta’da  sunulan yüksek güçlü 1.5 litre TDCi motor, altı vi-
tesli manuel şanzıman, 89 g/km CO2 emisyonu ve 3.5 l/100 
km yakıt verimliliği ile çok yönlü güç, tork ve yakıt verimliliği 
ve keyifli bir sürüş deneyimi sağlıyor. 1.5 litre TDCi motor 
ayrıca, Ford’un yeni altı vitesli manuel şanzımanıyla destekle-
niyor ve önceki Fiesta’dan 10 PS fazla olan 85 PS güç üretiyor. 

Yeni Fiesta’nın ruhu teknoloji ve 
güvenle şekilleniyor 
Yeni Fiesta, şimdiye dek sunulan en kapsamlı teknolojiler ile 
konforunu, kullanışlılığını ve güvenliğini segment liderliğine 
taşıyor. Gelişmiş sürüş yardım teknolojileri, iki kamera, üç ra-
dar ve 12 ultrasonik sensörle destekleniyor; sistemin parçaları 
birlikte çalışarak aracın etrafını 360 derece algılıyor ve 130 
metreye yani bir futbol sahasından daha uzun bir mesafeye 
kadar görebiliyor. 
Fiesta, yolun ilerisindeki veya yolun ilerisine yakın bir nokta-
daki ya da arabanın önünden geçen yayaları algılayabilen Yaya 
Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Sistemi, Fiesta’nın farla-
rından gelen ışığı kullanarak geceleri de güvenli sürüş imkanı 
tanıyor. Yeni Ford Fiesta bu özelliği sunan ilk Ford modeli 
olarak dikkat çekiyor.
Fiesta’da ilk kez sunulan bir başka Ford teknolojisi olan Di-
key Park Özellikli Otomatik Park Sistemi, arka arkaya veya 
yan yana duran otomobiller arasındaki uygun park yerlerini 
bulma ve otomatik park etme konusunda sürücülere yardım 
ediyor. 
Fiesta’da ilk kez yer alan diğer iki özellik ise Trafik Levhası 
Tanıma Sistemi ve Otomatik Uzun Far teknolojisi. Otoma-
tik Uzun Far özelliği, ortadaki bir bariyerin iki yolu ayırdı-

ğı durumlarda artık daha etkin performans sergiliyor ve orta 
bölümden yüksek konumda bulunan sürücülerin gözünü al-
mamak için yaklaşan kamyonları algılayabiliyor. Uzun ve kısa 
far arasında yumuşak geçişle gece sürücüler için konforu ar-
tırıyor.
Fiesta, Adaptif Hız Sabitleyici, Ayarlanabilir Hız Sınırlandırıcı, 
Kör Nokta Uyarı Sistemi,  Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Sürü-
cü Dikkat Takip Sistemi, Şerit Takip Sistemi, ve Aktif Şehiriçi 
Güvenlik Sistemleri dâhil olmak üzere 15 sürüş destek tek-
nolojisi sunarak segmentinin en teknolojik aracı olmayı he-
defliyor. 
Aktif ve pasif güvenlik sistemleri ve geniş kapsamlı sürücü 
yardım teknolojileriyle birlikte Yeni Fiesta en yüksek Euro 
NCAP güvenlik kriterlerini karşılayarak 5 yıldız alma başarı-
sını gösterdi. Yeni Ford Fiesta’yı yakından görmek ve sürüş 
deneyimini test etmek için Keleşler Ford Plaza’yı ziyaret ede-
bilirsiniz.

12

Özgür Yücetürk: 
“Yeni Fiesta, müşterilerinin 
hayal ettiği özelliklerle donatıldı”
Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür 
Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Yeni Fiesta’’da, müşterilerimizin 
Fiesta tutkularını paylaşarak bunu daha fazla seçenek ve 
kişiselleştirme imkânıyla ileriye taşıdık. Şimdi, her beğeniye 
uygun, B segmenti müşterilerinin birkaç yıl önce ancak hayal 
edebilecekleri ileri teknolojiler ve özelliklerle donatılmış bir 
Fiesta seçeneğimiz var. Fiesta’nın iç mekânındaki değişim, 
tasarım ve uygulama açısından devrim niteliğinde. Keyifli 
sürüş deneyimi, Fiesta’nın cazibesinin merkezinde yer alıyor 
ve tüm yeni Fiesta’larımız nesiller boyu sürücüleri memnun 
eden karakterine sadık kalırken bugüne dek en keskin, sportif 
ve en dengeli performansı sergiliyor. 2018 ortası itibariyle 
sunacağımız tüm versiyonlar ile Fiesta ‘segmentinin en çok 
seçenek sunan ve en teknolojik aracı’ olacak. Daha fazla stil, 
daha fazla teknoloji ve daha çok eğlence sunan Ford Fiesta, 
koruyarak geliştirdiği özellikleri ve tasarımı ile segmentinin 
favori otomobillerden biri olmaya devam edecek” dedi.
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Sizi bugünkü kariyerinize taşıyan eğitim 
sürecinizden bahseder misiniz? Tercih-
lerinizi yaparken rol oynayan öncelikli 
unsurlar nelerdi?  
Tekirdağ, Çorlu doğumluyum. İlkoku-
lun ardından ortaöğretimimi İstanbul Er-
kek Lisesi’nde yatılı olarak tamamladım. 
O dönemde okuldaki öğretmenlerimizin 
de etkisiyle otomotiv sektörüne ciddi bir 
merakım vardı. Üniversite sürecinde ise 
tercihimi Boğaziçi Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nden yana kullan-
dım. Çünkü endüstri mühendisliği, geniş 
bir yelpazede kariyer imkânı sunmasının 
yanı sıra, genel bir bilgi altyapısı ve özel 
alanlara odaklanma olanağı sağlıyordu.
Üniversite stajımı da bununla paralel 
olarak bir otomotiv şirketinde yaptım. 
Mezuniyetimin ardından Türk Eğitim 
Vakfı ve İngiliz Hükümeti Dış İşleri 
Bakanlığı’nın ortak bursu olan Che-
vening Bursu’yla Londra’da, London 
School Of Economics’te master yaptım. 
Ülkeye döner dönmez ilk iş yerim Ford 
Otosan oldu. Otomotiv sektörüne olan 
ilgimde sahip olduğum kişisel değerlerin 
önemli payı vardı. Zira ülke ekonomisi 
için bu denli katma değer üreten, istih-
dam sağlayan bir sektörde yer almak, 
aynı zamanda ülkeye hizmet etmek anla-
mına geliyordu.

Hayatınızda Ford Otosan sayfası nasıl 
açıldı? 
Üniversite son sınıftayken aynı zamanda 
bölümün öğrenci temsilcisi olarak görev 
yapıyordum. Bölümümüz o tarihte sanayi 
temsilcilerinin katılım gösterdiği bir da-
nışma kurulu oluşturmuştu. Danışma ku-
rulundaki değerli isimlerden biri de Tur-
gay Durak idi. Kurul toplantısı esnasında 
bir hocam Turgay Bey’le tanışmamı sağla-
dı. Sonrasında Turgay Bey’le yüz yüze gö-
rüşme fırsatım da oldu. Kendisine Cheve-
ning Bursu’ndan bahsettim ancak ülkeye 
döndüğümde Ford Otosan’da çalışmak 
istediğimi söyledim. Kendisi, “Döndük-
ten sonra tekrar konuşalım” dedi. Bir yılın 
ardından Londra’dan Türkiye’ye dönünce 
ilk ve tek aradığım yer Ford Otosan oldu. 
Ve Turgay Bey’in yönlendirmesiyle 2003 
yılı Kasım ayında Rahmetli Nuri Otay’ın 
asistanı olarak görev yapmaya başladım. 
Bu hiç iş tecrübesi olmayan biri için mu-
azzam bir fırsattı. Benim için çok öğretici 
bir deneyimdi ve bu denli üst düzey bir 
yöneticiyi yakından tanıma şansı yakala-
mıştım. Ford Otosan’da bu seviyeye gel-
miş yöneticiler yalnızca bir yönetici ola-
rak değil, aynı zamanda bir mentor olarak 
sizinle ilgileniyorlar. Bir yıllık çalışmanın 
ardından vatani görevimi yapmak için 
kısa bir ara verdim. 

Farklı pozisyonlarda görev yapmak hem 
kişisel gelişime hem de kuruma olan kat-
kının artmasına önemli etki ediyor. Bu an-
lamda siz hangi görevlerde bulundunuz? 
Askerden döndüğümde beni bir karar 
aşaması bekliyordu. Hem Turgay Bey 
hem Nuri Bey yolun devamında nasıl bir 
yol izlemek istediğimi sordular. Açıkçası, 
işin mutfağından başlayarak yola devam 
etmek istiyordum ve bilinçli bir seçimle 
Kocaeli fabrikasında Araç Devreye Alma 
Proses Mühendisi olarak montaj atöl-
yesine girdim. Araç Devreye Alma, son 
derece yoğun ama bir o kadar da öğre-
tici bir süreçtir. 2006 yılı sonuna kadar 
bu görevde bulundum. Bu görevin bana 
sağladığı en önemli avantajlardan biri 
Ford Otosan’ın Ürün Geliştirme Uzman-
larıyla son derece yakın temasta çalışıyor 
olmamdı. 2007 yılı başında ise Ekip Li-
deri olarak Ürün Geliştirme Bölümü’ne 
atandım. Burada bir parantez açmam ge-
rekirse, Ford Otosan içerisinde en fazla 
rotasyon geçiren yöneticilerden biriyim 
ve bunun sağladığı faydaya inanıyorum. 
Ford Otosan, 2007 yılı içerisinde 
TÜBİTAK’ın Gebze’deki Marmara Araş-
tırma Merkezi’nde bir mühendislik ofisi 
açmak üzere çalışmalarına başlamıştı. 
Ben, hem ofisin yöneticisi olan Simon 
Palmer’ın yardımcılığını yapmak, hem 

INOVASYON BIZIM IÇIN BIR MODA DEĞIL, 
GELECEĞE AÇILAN BIR KAPI

Ford Otosan Inovasyon Müdürü EFE ERDEM:

Keleşlerlife
Söyleşi

DİJİTAL SANAYİ DÖNÜŞÜMÜNÜN 
ŞAFAĞINDA FORD OTOSAN ÖNEMLİ 
BİR ADIM ATTI VE İNOVASYON 
MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ FAALİYETE GEÇİRDİ. 
FORD OTOSAN’I OLUŞTURAN TÜM 
BİRİMLERİN KENDİ İÇİNDE GELECEĞE 
YÖNELİK YENİ ATILIMLARINI 
YÖNETECEK OLAN VE DAHASI YENİ İŞ 
MODELİ FİKİRLERİNİ KATMA DEĞERE 
DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLEYEN 
İNOVASYON MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 
BAŞINDA EFE ERDEM VAR. BİRÇOK 
KADEMEDE GÖREV ALDIKTAN 
SONRA OCAK 2016 İTİBARIYLA BU 
GÖREVİ ÜSTLENEN EFE ERDEM, 
GENEL MÜDÜR HAYDAR YENİGÜN’E 
BAĞLI OLARAK ÇALIŞMALARINI 
SÜRDÜRÜYOR. BU ÖZELLİKLİ 
GÖREVLE İLGİLİ SORULARIMIZI 
YANITLAYAN ERDEM, İNOVASYON 
KÜLTÜRÜNÜN FORD OTOSAN İÇİN 
GELECEĞE AÇILAN BİR KAPI NİTELİĞİ 
TAŞIDIĞINI VURGULADI. 
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ofisin kurulma sürecine katkı sağlamak 
hem de motor ve aktarma organlarıyla 
ilgili araç projelerinde görev almak üzere 
bu ekibe dâhil oldum. 
Ofisin açıldığı 2007 yılı aynı zamanda 
Ford Otosan için Ar-Ge ve ürün geliştir-
me anlamında bir milattı. Zira o dönem 
60 kişilik bir ekiple çıktığımız yolda, 
2014 yılına gelindiğinde Gebze Ar-Ge 
merkezindeki çalışan sayısı 1200’e ulaştı. 
Yedi sene içinde muazzam bir büyümeye 
şahit olduk. Ne mutlu bana ki, ben de en 
baştan itibaren o sürece tanık oldum ve 
içinde yer aldım. 
2010 yılında özel görevle Ford İngiltere 
Ar-Ge merkezine gönderildim. Bir yıl bo-
yunca oradaki bir projeyi Türkiye’deki 
ekiplere peyderpey transfer ettim. Dön-
dükten sonra da o projenin Proje Müdü-
rü oldum. Buna paralel olarak, Ecotorq 
motoru projesinde ve Courier aracının 
geliştirme sürecinde rol aldım. Sorum-
luluk alanım genişledi. Ağustos 2013’te 
bir rotasyon daha yaşadım. Bu sefer Araç 
Projelerinden Sorumlu Proje Müdürü 
olarak doğrudan Ford Otosan Ar-Ge Ge-
nel Müdür Yardımcısı Ernur Mutlu Bey’e 
bağlandım. O da çok kritik bir pozisyon-
du çünkü toplamda 1400 kişilik Ar-Ge 

ekibinin bütün projelerinin ve bütçesinin 
yönetimini, planlamasını üstlendim.

2016 yılıyla birlikte Ford Otosan’da 
yeni bir pozisyon olan İnovasyon 
Müdürlüğü’ne atandınız. Öncelikle şir-
ket içerisinde niçin böyle bir yapılanma-
ya ihtiyaç duyuldu?
Bahsettiğiniz gibi 2016 yılı Ocak ayında 
Ford Otosan kritik bir karar alarak, İno-
vasyon Müdürlüğü adı altında, doğrudan 
Genel Müdürlüğe bağlı yeni bir bölüm 
oluşturdu. Bu aslında yenilenen şirket 
vizyonu çerçevesinde atılmış çok bilinçli 
bir adımdı. 

Ford Otosan, son 10 yıl içerisinde çok 
büyük atılımlar yaptıktan sonra vizyonu-
nu ve hedeflerini yenileme ihtiyacı duy-
du. Bunu desteklemek içinse beş yeni 
strateji belirlendi. Bunlardan bir tanesini 
de inovasyon oluşturuyor. Ford Otosan, 
büyümeyi destekleyecek ve yeni hedef-
leri mümkün kılacak anahtar kavram 
olarak inovasyona odaklanmış durumda. 
İnovasyon Müdürlüğü, tüm bunları or-
ganize etmek için gerekli kültürü oluş-
turmak ve uygulamaları hayata geçirmek 
üzere kuruldu. Geride kalan bir buçuk 

yıllık süreçteki ana hedefimiz, söz konu-
su inovasyon stratejisinin belirlenmesi, 
tüm şirket genelinde çalışanlar tarafından 
sahiplenilmesi ve uygulanması oldu.

İnovasyon kavramının Ford Otosan’daki 
karşılığı nedir? İnovasyonun kurumsal 
kültürün bir parçası olması adına de-
partmanın ana hedeflerini ve yol harita-
nızı paylaşır mısınız?
Genelde inovasyon ve Ar-Ge çok yan 
yana kullanılan kavramlar. Bu bazen 
zihinlerde karışıklığa da yol açıyor. 
Ar-Ge kavramını, aslında “teknoloji 
inovasyonu”olarak düşünebiliriz. Ford 
Otosan için konuşursak, inovasyon; üre-
tilen ürünlerde, iş süreçlerinde, sağlanan 
hizmetlerde yapılan tüm yenilikleri ifade 
ediyor. Benim görevim, bunu şirket ge-
nelinde herkesin sahiplenebileceği somut 
projelere dönüştürmek.

İnovasyon, Ar-Ge’nin sınırlarını aşan, 
bütün şirket tarafından sahip çıkılma-
sı gereken, kültürün bir parçası olması 
gereken bir kavram. Dolayısıyla, Genel 
Müdüre bağlı olarak kurulan İnovasyon 
Müdürlüğü’nün temel misyonu da şirketi 
oluşturan her bir departmanın kendisine 
öncelik olarak benimseyeceği, hedefler 
alacağı bir atılımı hayata geçirmek. Gör-
düğünüz gibi biz olaya yalnızca ürün 
perspektifinden bakmıyoruz. Ek olarak 
şirket için yeni iş alanları yaratmak da bi-
zim için inovasyon. Ford Otosan’ın şu an 
faaliyet gösterdiği otomotiv sektörünün 
ötesinde ne gibi yeni iş imkânları gelişti-
rilebileceğini araştırmak da benim görev 
tanımım içerisinde. 
Bunu biraz somutlaştırarak açıklaya-
yım; Ford Motor Company birkaç yıldır 
önemli bir dönüşümden geçiyor. Şirket, 
Akıllı Ulaşım – Smart Mobility ile ilgili 
olarak vizyonunu değiştirdi. Ford, ar-
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tık kendini yalnızca bir otomotiv şirketi 
olarak değil, otomotiv ve mobilite şirketi 
olarak tanımlıyor. Bu önemli bir konu, 
çünkü Ford yalnızca ürün ve bağlı hiz-
metlerle sınırlı kalmıyor, bunlara ek 
olarak çevresinde gelişen iş alanlarına 
da odaklanıyor. Yani dijital sanayi dönü-
şümünün bu kadar yoğunlaştığı bir dö-
nemde nihai tüketiciye nasıl farklılaşan 
çözümler sağlanabilir sorusuna çözüm 
üretmeyi gündemine taşıyor. Biz de ben-
zer şekilde Türkiye’de geleceğe yönelik 
olarak projeler üretmeye başladık.

“İnovasyon elit bir kümenin 
yapacağı iş değil, 
herkes dâhil olmalı”
Yol haritamızı şekillendirirken tüm fikir 
yönetim sürecini dijital olarak ele aldık. 
Hem cep telefonundan hem de bilgisa-
yardan ulaşılabilen bulut tabanlı bir plat-
form devreye aldık. Böylece şirketteki 
herkesin fikirlerini rahatça paylaşabilece-
ği, şeffaf ve interaktif bir ortam yaratmış 
olduk. Bizim için inovasyon sadece elit 
bir kümenin yapacağı bir iş değil. İnsan-
lar birbirlerinin fikirlerini gördükçe yeni 
fikirler için bir motivasyon oluşuyor. Her 
bir fikir, bizim için son derece önemli. 
Yol haritamızın diğer bir önemli ayağını 
da iş modeli inovasyonu üzerine odak-
lanan ve biraz önce bahsettiğim yeni iş 
fırsatlarının, gelir olanaklarının değer-
lendirmeye alındığı “kurum içi girişim-
cilik programı” oluşturuyor. Girişimcilik 
programı, şirketteki herkesin iş modeli 
fikriyle birlikte katılabileceği, farklı de-
partmanlardan oluşan ekiplerin bir araya 
geldiği, start-up gibi hareket eden küçük 
ekipleri içeriyor. Çalışanlarımız, sanki 
dışarıda kurulmuş bir start-up gibi şirket 
içindeki asli işlerine paralel olarak, çok 
heyecanlı bir yolculuğa adım atıyorlar. 
Şu an bu konuda çok aktif olarak çalı-
şan ekiplerimiz var. Tabii start-up’ların 
doğası gereği olumlu neticelenmeyen 
çalışmalar da oluyor. Ama bunlar da bi-
zim için çok değerli çünkü inovasyonu 
kurum kültürü haline getirmek isteyen 
bir şirketin, olumlu sonuçlanmayan gi-
rişimlere karşı belirli bir tolerans geliş-
tirmesi gerekiyor. Biz de bu deneyim-
lerden ne öğrendiğimizi sorguluyor ve 
bunu bir kazanım olarak görüyoruz. Bu 
konuda belli bir kademe elde ettik ki, 
geçtiğimiz yıl İnovaLİG’de organizasyon 
kültürü alanında Türkiye birinciliğine 
layık görüldük. Kurum içi girişimcilik 

programını, başkanlığını direkt olarak 
Genel Müdürümüzün yaptığı bir komi-
teyle yürütüyoruz. Programdaki projeler 
özel olarak değerlendiriliyor. Bu süreç 
fiilen çalışmaya başladı. Umarım yakın 
zamanda ciddi sonuçlarını görmeye baş-
layacağız. 
Yol haritamızın son ayağında ise “açık 
inovasyon” var. Açık inovasyon, şirketin 
yalnızca kendi insan kaynağının beyin 
gücüyle yetinmeyip, dışarıdan da beslen-
mesi anlamına geliyor. Dünya genelin-
deki eğilim de bu yönde. Bizim için bir 
üniversitenin teknoparkındaki bir start-
up’ın geliştirdiği teknoloji ya da iş mo-
deli fikri de çok kıymetli. Start-up’larla 
nasıl iş birliği yapabiliriz, iş modelleri-
mizde nasıl sinerji yaratabiliriz sorula-
rının yanıtına daha sistematik bakmaya 
çalışıyoruz.

“Esas unsur süreklilik” 
İnovasyon, bizim için moda bir kav-
ram değil. Bazı şirketlerde, “İnovasyon 
seferberliği” gibi yaklaşımlar ortaya ko-
nuluyor ve bir süre sonra heyecan kay-
bolabiliyor. Bu bizim için asla olmaması 
gereken bir durum. Biz bu yola çok cid-
di bir niyetle ve altını somut aksiyonlarla 
doldurarak çıktık ve devam ettireceğiz. 

İnovasyon, Ford Otosan’ın temel strate-
jilerinden birisidir ve bize göre geleceğe 
açılan kapıdır. Şirketimizi vizyonuna ta-
şıyacak olan anahtar bir güçtür. Dolayı-
sıyla sürekliliği esastır. 

Bir yönetici olarak iş yaşamında önem 
verdiğiniz temel dinamikler neler?  
Benim pozisyonumda ve bu pozisyonu 
destekleyen ekipte bulunması gereken 
en temel özelliğin stratejik düşünme 
yeteneği olduğuna inanıyorum. Zihni-
nizi başka şeylerle meşgul etmeden net 
kararlar alabilmek, nereye odaklanaca-
ğınızdan emin olmak, taviz vermeyece-
ğiniz özellikler olmalı. Gelecekle bugü-
nü aynı anda dengeleyebilirseniz, kısa 
vadeli ve uzun vadeli hedefleri de aynı 
ölçüde başarılı şekilde gerçeğe dönüştü-
rebilirsiniz. Belirli bir başarıyı elde edip 
sonsuza kadar onun mutluluğu ile yaşa-
yamazsınız. Mutlaka daha iyisi olacaktır 
ve sizi durağanlıktan uzaklaştıracak şey 
de daha iyisini yapabileceğinize dair 
duyduğunuz inançtır.  

Peki, zihinsel anlamda kendinizi nasıl 
besliyorsunuz? Günlük koşuşturmaca-
nın arasında sizi huzurlu kılan uğraşla-
rınız neler? 
Sanırım zihni beslemenin en etkili ve 
kolay yolu iletişim kurmak. Farklı bakış 
açılarına sahip, farklı sektörlerde görev 
yapan insanlarla sürekli iletişim halinde 
olmak, insana daha geniş bir perspektif 
kazandırıyor. Yani ilişki ağını ne kadar 
geniş tutarsanız, o denli yeni bilgiye ve 
bakış açısına sahip olabilirsiniz. Bir de  
gurur duyduğum bir alışkanlığım var; 
her fırsatta okuyorum ve okuduklarımı 
ekibimle de paylaşıyorum. Günümüzde 
herkesin ulaşabileceği muazzam bir bilgi 
kaynağı var ve  bu sonsuz zenginlikten 
istifade etmemek büyük bir talihsizlik 
olurdu. İşin huzurlu olma kısmına ge-
lirsek; yaptığınız işten siz ve ekibiniz 
keyif alıyorsa doğal olarak huzurlu bir 
ruh halini sürekli kılabiliyorsunuz. Ay-
rıca iş haricinde de ekibimle kaliteli va-
kit geçirmeye çalışıyorum. Bu ekibimizi 
çok daha güçlü hale getiriyor. Ayrıca 
kariyerinin başında olan gençlerle vakit 
geçirmek bana hem huzur veriyor hem 
de onlardan çok şey öğreniyorum. On-
lara mentorluk yapıyorum. Bu yolculuğa 
bana zamanında burs veren Türk Eğitim 
Vakfı’yla başladım. İlerleyen dönemde 
daha aktif bir rol almak istiyorum.

Ford Otosan’da görev yaptığım süre boyunca Keleşler Ford’u, müşterisine son derece kıymet 
veren, kendisini sürekli geliştiren bir bayi olarak tanıdım. Inovasyon Müdürü olarak görev 
yapmaya başladıktan sonra ise beni çok etkileyen şey inovasyon anlamında aldıkları inisiyatif 
oldu. Bağlantılı araç teknolojileriyle ilgili geliştirdikleri iş fikri bizim adımıza da çok değerli. 
Çünkü hem yapmaya çalıştığımız şeyle hem de vermek istediğimiz mesajla birebir örtüşüyor. 
Projelerini gördükten sonra sahip oldukları vizyondan çok etkilendim. 

Inovasyona olan bakışı Keleşler 
Ford’u ayrı bir noktaya taşıyor

FORD OTOSAN, SON 10 YIL 
İÇERİSİNDE ÇOK BÜYÜK 
ATILIMLAR YAPTIKTAN SONRA 
VİZYONUNU VE HEDEFLERİNİ 
YENİLEME İHTİYACI DUYDU. 
BUNU DESTEKLEMEK 
İÇİNSE BEŞ YENİ STRATEJİ 
BELİRLENDİ. BUNLARDAN 
BİR TANESİNİ DE İNOVASYON 
OLUŞTURUYOR. ŞİRKETİMİZ 
BÜYÜMEYİ DESTEKLEYECEK, 
YENİ HEDEFLERİ MÜMKÜN 
KILACAK VE ŞİRKETİN VİZYONU 
ÇERÇEVESİNDE YAPILANMASINI 
SAĞLAYACAK ANAHTAR 
KAVRAM OLARAK İNOVASYONA 
ODAKLANMIŞ DURUMDA.
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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 SOYSAL / FORD FİESTA

AHMET ŞÜRKÜ MERCAN / FORD RANGER

SALİH ALICI / FORD TOURNEO COURIER BLACKLINE

KENAN TORAMAN / FORD TOURNEO CUSTOM 

NECATİ YILDIRIM / FORD TOURNEO COURIER

AHMET ÖZER / FORD FOCUS

HAVVA İLKUN / YENİ FORD KUGA

OZAN YAVUZ / FORD TOURNEO CONNECT

MUSTAFA TARIM / FORD TRANSIT

NUSRET KAPAN / FORD TOURNEO COURIER



Salda, yaşamın gizemini 
taşıyor olabilir   
Yazımızın girişinde de belirttiğimiz üzere Salda Gölü, ilk kez 
görenler için başka bir dünyadaymış hissi uyandırıyor. Üste-
lik bu özelliği bilim adamlarınca tescillenmiş durumda. Ya-
pılan araştırmalara göre dünya üzerinde, Mars’ın yüzey şe-
killerinin özelliklerini taşıyan iki yer bulunduğu, bunlardan 
birisinin Kanada’nın kuzey bölgesinde, diğerinin de Salda 
Gölü’nde olduğu ortaya çıkmış. 
Gölde bulunan magnezyum yüklü beyaz kayalara Mars araş-
tırmalarında da rastlanmış. Teoriye göre Mars’taki bölgenin 
de eskiden deniz veya göl olabileceği ve burada da güneş 
enerjisi ile kimyasal moleküllerin birleşmesi sonucu bir dö-
nem hayatın ortaya çıkmış olabileceği düşünülüyor. 
Salda Gölü ve çevresindeki toprak örtüsü mineral yönünden 
oldukça zengin. Yapılan araştırmalar göl suyunun başta sivil-
ce ve mantar gibi bir takım cilt hastalıkları olmak üzere çok 
çeşitli hastalığa karşı faydalı olduğunu gösteriyor. Yani Salda 
Gölü, ruh ve beden sağlığı açısından ziyaretçilerini son derece 
memnun ediyor. 
1989 yılında koruma altına alınarak sit alanına çevrilen 
Salda’nın doğası öyle özel ki yalnızca burada yaşayabilen ve 
bu bölgeye özgü onlarca endemik bitki ve hayvan türüne ev 
sahipliği yapıyor. Salda, 18 özel bitki türünün yanı sıra tilki, 
yaban domuzu, çok çeşitli ördek türleri ile nesli tükenmekte 
olan 3 balık türünün de evi. Bu nedenle bölgenin mümkün 
olduğunca korunması çok önemli. Salda, aslında volkanik et-
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Dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ise en derin tatlı su gölü 
olma unvanını taşıyan Salda Gölü, 185 metre derinliğe sa-
hip. Burdur’un Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alan Salda Gölü, 
denizden 1193 metre yüksekte bulunuyor. 44 kilometrekare 
yüz ölçümüne sahip olan gölün binlerce yıl önce meydana 
gelen jeolojik bir çökme sonucu oluştuğu düşünülüyor. Yu-
varlak bir görünüme sahip olan gölün sakinleri ise büyük ve 
lezzetli sazan balıkları. Her ne kadar diğer göllerimize göre 
görece şanslı olsa da Salda Gölü de iklim değişikliğinden ve 
çeşitli çevresel faktörlerden dolayı son 20 yılda 3-4 metre ka-
dar çekilmiş. 
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TOPLUMSAL PSİKOLOJİMİZİN GELDİĞİ NOKTADAN MI, YA DA KEŞİF TUTKUSUNUN GENELE YAYILMASINDAN 
MI BİLİNMEZ, ÇOĞUMUZ KISA SÜRELİĞİNE DE OLSA KOPUP GİTMEK, GÖKYÜZÜNÜ YEPYENİ BİR COĞRAFYADA 
SELAMLAMAK İSTİYORUZ. BU DUYGUYU PAYLAŞANLAR İÇİN MÜKEMMEL BİR ÖNERİMİZ VAR; SALDA GÖLÜ. 
CARL SAGAN’IN AYNI ADLI ROMANINDAN UYARLANAN MESAJ / CONTACT (1997) FİLMİNİN SONUNDAKİ 
O MUHTEŞEM SAHİL SAHNESİNİN NEREDEYSE BİREBİR GÜZELLİĞİNDEKİ SAHİLİ VE BERRAK SULARIYLA 
SALDA GÖLÜ, SİZE GERÇEKTEN BAMBAŞKA BİR DÜNYADAYMIŞSINIZ HİSSİNİ YAŞATACAK.

Keleşlerlife
Gezi

kilerle oluşan bir krater gölü. Aynı zamanda, suyla 
buluşan kalkerli (yani kireçtaşlı) doğal yapısı ve olu-
şumundaki tektonik özellikler nedeniyle karstik göl-
lerin ülkemizdeki bir örneği olarak kabul ediliyor.

Salda, yolculuğun karşılığını 
misliyle veriyor 
Salda Gölü, Burdur’un Yeşilova İlçesi’nde yer alıyor.  
İlçe merkezinden Salda’ya gitmek beş dakika civa-
rında sürüyor. Salda, Burdur merkeze 1 saat 15 da-
kika, Isparta merkeze 1,5 saat, Denizli merkeze ise 
1 saat 10 dakika uzaklıkta bulunuyor. Salda Gölü’ne 
İstanbul’dan ulaşım ise özel araçla yaklaşık yedi saat 
sürüyor. Ama bu süre gözünüzü korkutmasın. Hem 
rota üzerinde görülecek başka güzel yerler var hem 
de tahmin edildiği kadar yorucu olmuyor. Üstelik 
Salda Gölü, yaptığınız yolculuğun karşılığını mis-
liyle veriyor. İstanbul’dan özel aracınızla Salda’ya 
ulaşmak isterseniz, Sakarya-Bilecik-Eskişehir-Afyon 
veya Bursa-Kütahya-Afyon rotasını takip edebilirsi-
niz. Süre olarak iki rota da birbirine yakın. 
Salda’ya ulaşım için havayolunu tercih edip, araç ki-
ralamak da başka bir seçenek. Denizli veya Isparta 
Süleyman Demirel Havalimanı’nı kullanarak araç ki-
ralayabilir ya da havalimanından kalkan ulaşım araç-
larına binebilirsiniz. 

SALDA GÖLÜ’NDE

bir hafta sonu
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leyeceksiniz. Ama bırakalım da öyle kalsın, bize göre burası 
böyle daha güzel. Turizmin gelişmesi bölgenin özgünlüğüne 
zarar verebilir. Hatta ek bir bilgi verelim; Kültür Bakanlığı dö-
nem dizileri ve sinema filmleri için Yeşilova’yı öneriyormuş. 
Salda Gölü’nde daha neler yapabiliriz diye sorarsanız aslında 
kişisel tercihlerinize göre yapacak daha çok şey var. Sevdik-
lerinizle piknik keyfi yapabilir, bölgedeki tesislerde mutfağın 
tadına bakabilir, ATV veya bisiklet turlarına katılabilir, çamur 
banyosu yapabilir, doğa yürüyüşüne çıkabilirsiniz. Tüm bun-
ların dışında Salda Gölü’nde huzuru bulabilir, normal yaşamı-
nıza geri dönmeden önce enerji depolayabilirsiniz. 

Salda Gölü yok olmasın!
İşin içinde güzellik, bakirlik varsa maalesef sorun sözcüğü de 
hemen kulaklarımızda yankılanmaya başlıyor. Bir göle hayat 
veren asıl şey onu besleyen su kaynaklarıdır. Şu günlerde Sal-
da Gölü’nde hâlihazırda yapımı tamamlanan bir gölete ek ola-
rak ikinci bir göletin yapılması gündemde. Bu durum zaten 
kirlenmeye ve çekilmeye başlayan göl sularını daha da tehdit 
ediyor. Üstelik bu göletlere verilen onayın ne denli bilimsel 
olduğu ciddi tartışma konusu. Diğer taraftan asla yapılaşma 
olmaması gereken bir bölgede turizmi desteklemek adı altın-
da yeni tesislerin açılması planlanıyor. Yani tahmin edeceğiniz 
üzere Anadolu’daki Mars, tehdit altında. 
s Salda’nın su seviyesinin her sene gerilediği biliniyor. Düden 
Çayı’na yapılan barajın tuz biber olacağı endişesi çevrecilerce 
sıkça dillendiriliyor. Çevrecilerin mücadelesine bir tuğla da siz 
koymak isterseniz change.org’daki kampanyaları imzalayabi-
lirsiniz. 

Beyaz kumsalların ve 
turkuaz suların cazibesi 
Salda, renklerin, eşsiz bir coğrafyanın 
ve çok farklı aktivitelerin buluştuğu çe-
kici bir göl. Zamanı kısıtlı olanlar için 
bir hafta sonu yeterli olacaktır. Ama do-
yasıya yaşamak isteyenler elbette süreyi 
biraz daha uzun tutabilirler. 
Peki, Salda gölüne ulaşınca neler yapa-
bilirsiniz? Bu sorunun birçok yanıtı var. 
Ama gölün bembeyaz plajlarına uzanıp 
manzaranın ve dinginliğin tadını çıkar-
mak bile hücrelerinizi tazeleyecek. Plaj 
deyince insanın aklına doğal olarak he-
men yüzmek geliyor. Göl sularına hava 
şartlarına göre Eylül ayı sonuna kadar 
girilebiliyor. Ancak Salda Gölü’nün 
suyu tatlı ve dolayısıyla denizden alışık 
olduğunuz kaldırma kuvvetinin burada 
çok daha az olduğunu hemen deneyim-
leyeceksiniz. Bu nedenle suya girmeden 
önce uyarıları mutlaka dikkate almak 
şart. Ayrıca suyun altındaki balçık alan-
lar da risk oluşturabilir. Tüm bunlara 
rağmen kurallara uyduğunuz ve belirlenen alanların dışına 
çıkmadığınız sürece Salda Gölü’nün şifalı sularından kendini-
zi mahrum bırakmaya gerek yok. Zaten önerilen yüzme alan-
ları suya girenlerin güvenliği düşünülerek belirlenmiş. Salda 
Gölü’nde Orman Plajı, Yeşiova Belediye Plajı ve Doğanbaba 
Halk Plajı güvenle ama tedbiri elden bırakmadan yüzebilece-
ğiniz yerler. 
Orman Plajı: Salda Gölü’nde yüzebileceğiniz en ideal yer Or-
man Plajı olarak anılan Salda Gölü Tabiat Parkı. Tabelalarda 
Tabiat Parkı yazısı ile bulabileceğiniz parkta küçük bir işletme 
ve plaj alanı bulunuyor. Ziyaretçilerin çoğu bu noktada ayak-
larını suya sokuyor ya da yüzüyor. Parkın en güzel yanı çok 
ekonomik fiyatlarla hizmet veriyor olmaları. 
Yeşilova Belediye Halk Plajı & Doğanbaba Halk Plajı: Gölde 
yüzmeniz için diğer alternatifler Yeşilova Belediye ve Doğan-
baba Halk Plajları. Tabiat Parkı’nda yüzülebilir diğer plajı sor-

s Burası kendini yenileyebilen bir göl ama bir deniz gibi değil. 
Yakınlarında tesislerin çoğalması göl için tehlike arz ediyor.
s Salda’nın karbonatlı kumsallarını kepçelerle oyup sanayi-
ye götürüyorlarmış.  Hâlbuki burası dünyadaki en ender olu-
şumlardan. 
s Salda’yı kanlı canlı, tahrip edilmeden önce son bir kez gör-
meye karar verirseniz lütfen ona hassas davranın. Çöplerini-
zi belirlenen alanlara atın ve aksi davrananlara karşı duyarsız 
kalmayın. Bir tane Salda var, onu da yitirdiğimiz diğer tabiat 
güzellikleri listesine almayalım.

duğunuzda kısaca Belediye Plajı olarak 
bahsettikleri yer burası oluyor. Yeşilova, 
Tabiat Parkı plajına kıyasla biraz daha 
özgür bırakan geniş bir kıyıya sahip olsa 
da gölün özellikleri değişmiyor tabii. 
Yüzmek için belirli son plaj ise Doğan-
baba Halk Plajı. Bu iki plajın özellikle-
rinden biri de Salda çevresinde kamp 
kurmaya izin verilen iki yer oluşları. 
Ziyaretçilerin çoğu gölün sadece batı kı-
yısını görüp ayrılıyor. Aslında Salda’nın 
en bakir yerleri gölün kuzeydoğusunda 
yer alan kıyılar. Bahsettiğimiz Mars or-
tamını buralarda çok daha açık biçimde 
gözlemleyebilirsiniz. Bu arada Salda’da 
gün batımının da bir harika olduğunu 
hatırlatmak gerekiyor. Günün bu güzel 
anlarını görmeden Salda’dan ayrılmayın. 

Salda, kampçılara da 
kucak açıyor 
Salda Gölü, son yıllarda gördüğü ilginin 
artmasıyla birlikte yaz-kış farklı aktivite-
lerin bir arada gerçekleştirilebildiği bir 

yer halini almış. Ama ne olur, ister sadece gezin ister kamp 
yapın Salda’ya sahip çıkın. Çünkü popülasyonun artmasıyla 
gölün bakirliği de zarar görüyor. Bu konudaki ekolojik kaygı-
lara da zaten birazdan değineceğiz. Salda Gölü kamp yapmak 
için de oldukça elverişli bir bölge. Tabiat Parkı’nda kampa izin 
verilmiyor; ancak bunun için Yeşilova ve Doğanbaba plajlarını 
kullanabilirsiniz. Bu iki plajda kendi çadırınızı ücretsiz olarak 
kurabilir ya da yanınızda yok ise belediye işletmesinden kira-
layabilirsiniz.
Eğer kamp yapmak yerine manzaralı bir tesiste konaklamak 
isterseniz bölgedeki en iyi alternatif göl kıyısındaki iki yıldızlı 
Lago di Salda Oteli. Ayrıca Salda Gölü’ne en yakın yerleşim 
yeri olan Yeşilova’da da konaklama alternatifleri mevcut. Ye-
şilova, küçük ama misafirperver bir yer. Burada zaman biraz 
yavaş akıyor çünkü ilçe görünüm itibarıyla 80’lerden kalma 
bir atmosfere sahip. Zaten siz de gittiğinizde bunu gözlem-
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Salda gölü, tatlı-soda su özelliğinden göl 
suyu bol miktarda magnezyum içeriyor. 
Bu magnezyum göldeki bakteriler 
tarafından tüketiliyor ve beyaz renkli 
hidromanyezit minareline dönüşerek 
onların yapı taşlarını oluşturuyor. 
Hidromanyezit minerallerinden yapılı 
bakteri kolonileri bir araya gelerek 
stromotolitleri meydana getiriyor. 
Bu stromolitler göl içinde kıyı 
adalarının oluşumunu sağlıyor. Kıyıda 
hidromanyezit mineralinden yapılı 
bu stromolitler dalgaların etkisiyle 
ayrışıyorlar ve sahil kumları olarak 
çökeliyorlar. Bu beyaz sahil şeridi 
göle özel bir görünüm kazandırıyor. 
Bu tür görünümlerin Mars’tan gelen 
fotoğraflarda da yer alması oldukça 
dikkat çekici. Işte bu nedenle Salda’ya 
dünyadaki Mars deniyor.

Keleşlerlife
Gezi

Dünyadaki Mars

SALDA GÖLÜ KIŞIN BOLCA KAR ALIYOR. BU NEDENLE GÖLE 20 DAKİKA MESAFEDE BİR KAYAK MERKEZİ BULUNUYOR.  YAZIN İSE 
TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINDA GENÇLİK KAMPLARI DÜZENLENİYOR. SALDA, RENKLERİN, EŞSİZ BİR COĞRAFYANIN VE ÇOK 
FARKLI AKTİVİTELERİN BULUŞTUĞU ÇEKİCİ BİR GÖL. ZAMANI KISITLI OLANLAR İÇİN BİR HAFTA SONU YETERLİ OLACAKTIR. AMA 
DOYASIYA YAŞAMAK İSTEYENLER ELBETTE SÜREYİ BİRAZ DAHA UZUN TUTABİLİRLER.
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TRAFİK KURALLARINA 
UYMAK, HEM SÜRÜCÜLERİN 

HEM DE YAYALARIN MUTLAK 
SORUMLULUĞU. ANCAK 

ÖZELLİKLE SÜRÜCÜLERİN 
YAŞ GRUBU DİKKATE 

ALINDIĞINDA 18-24 YAŞ 
ARASINDAKİ GENÇLERİN 

DİREKSİYON BAŞINDAKİ BAZI 
ALIŞKANLIKLARI KAZALARA 

DAVETİYE ÇIKARIYOR. 

daha fazla risk alma eğiliminde  
Genç sürücüler 

İyi sürücü olmak ne yaşla, ne de sü-
rüş tarzıyla ilgilidir. En iyi sürücüler 
trafik kurallarına uyan, dikkatini yola 
veren ve muhtemel riskleri göz önün-
de bulunduran sürücülerdir. Ülke-
mizde meydana gelen kazalarda her 
yıl yüzlerce insanımızı kaybediyoruz. 
Bu nedenle en önemli toplumsal so-
runlarımızdan birini de trafik oluştu-
ruyor. Nüfusunun yüzde 20’si 18-24 
yaş arasındaki gençlerden oluşan bir 
ülkede yaşadığımızı dikkate alırsak, 
çözümün bir parçasını da gençlerin 
bilinç düzeyini artırmak oluşturuyor. 

Yapılan araştırmalarda belirli yaş 
gruplarındaki insanların trafikte daha 
agresif araç kullandıkları, ayrıca sürüş 
esnasında kaçınılması gereken bir-
takım alışkanlıklara sahip oldukları 
görülüyor. 
Bu alışkanlıkların başında ise gelişen 
teknolojiyle birlikte artık neredeyse 
bir parçamız haline gelen akıllı tele-
fon kullanımı geliyor. Dünya Sağlık 
Örgütü’nin yayınladığı rapora göre 
akıllı telefona bakarak araç kullanan 
sürücüler, kaza riskini 4 kat artırıyor. 
Yine Avrupa’da yayınlanan bir araş-

tırmaya göre 18-24 yaşındaki gençle-
rin en az yüzde 11’i sürüş esnasında 
sürekli olarak telefonuyla meşgul olu-
yor.  UCLA Tıp Fakültesi Psikiyatri 
Kliniği’nden Dr. Daniel Siegel, “Aynı 
anda birden fazla şey yapmaya çalıştığı-
mızda bunları otomatik pilota alıyoruz 
ve beynimizin nöral bağlantılar kuran 
kısımları o bölgede çalışmayı bırakı-
yor” diyor. Dolayısıyla çevremizde olup 
bitene karşı dikkatimizi toplamamız, 
otomatik pilottaki beyinle çok zor hale 
geliyor. 
“Gençlerin kanı kaynıyor” diyemeye-
ceğimiz bir başka başlıkta ise gençlerin 
trafikte daha fazla risk almaya meyil-
li oldukları dile getiriliyor. Buna göre 
genç sürücülerin bir bölümü riskli araç 
kullanmaktan kaçınmıyor. Söz konusu 
gereksiz özgüven hem sürücünün ken-
disini hem de diğer araçları ve elbette 
yayaları tehlikeye sokuyor. Avrupa Bir-
liği ülkelerinde son 10 yılda trafik ka-
zalarında hayatını kaybeden gençlerin 
sayısı 62 bin civarında. Bu rakamı ülke-
mize uyarladığımızda da yine karşımıza 
çok üzücü bir tablo çıkıyor.

Neden genç sürücüler 
risk grubu? 
Yeni araba kullanmaya başlayan bir 
genç için vites değiştirme, aynaları 
kontrol etme, direksiyon kontrolü, yol-
da olup biteni yorumlama, riskleri al-
gılama daha yoğun düşünme gerektirir. 
Çünkü henüz hareketler otomatikleş-
miş olmuyor. Bahsettiğimiz üzere genç 
sürücülerde yaşın getirdiği bir özellik 
olarak heyecan ve risk alma eğilimi 
yüksek, öte yandan risk algılama ka-
biliyeti düşüktür. Sınırları test etmeye 
çalışırlar ve de bunu özellikle kendi yaş 
gruplarından arkadaşlarıyla birliktey-
ken yaparlar. Bir de buna giderek ağır-
lık kazanmaya başlayan sosyal hayat, 
gece dışarıya çıkma ve alkol etkisinde 
araba kullanma eğilimi eklenince so-
nuçlar da pek iç açıcı olmuyor. 
Ayrıca 18-24 yaş grubu içerisinde sü-
rücünün yaşı arttıkça kaza sayısının da 
arttığı görülüyor. 18 yaş grubu, ehliyeti-
ni yeni almış gençlerin, sürüş konusun-
daki tecrübesizliklerinin bir dereceye 
kadar bilincinde iken, trafikte sürücü 
olarak geçirdikleri kısa sürede edindik-
leri aslında yetersiz tecrübeye fazlasıy-
la güvenerek risk alma eğilimlerini 24 
yaşa kadar artırdıkları görülüyor. 

Ford’un geçtiğimiz yıl Avrupa için ya-
yınladığı bir bilgilendirme grafiğinde 
gençlerin ebeveynleri yanındayken çok 
daha dikkatli araç kullandıklarını gös-
teriyor. 
Sonuç olarak gençlerin belli başlı olum-
suz sürüş alışkanlıkları; hız limitlerine 
uymama, direksiyon başında cep tele-
fonuyla meşgul olma, alkollü araç kul-
lanma, araca fazla yolcu alma, sık ve ani 
şerit değiştirme ve araca uygun olma-
yan modifikasyonlar yapma şeklinde 
sıralanıyor.

Keleşlerlife
Mercek

s Birçok kişinin yaptığı gibi ehliyeti 
alır almaz trafiğe çıkmak yanlış 
bir davranıştır. Öncesinde mutlaka 
direksiyon dersi almalı, yanınızda 
bilgili biri varken trafiğe çıkmalısınız.

s “Bana bir şey olmaz” düşüncesiyle 
araç kullanmayın. Kazaların bir gün 
sizin başınıza da gelebileceğini 
düşünerek önlem almalısınız. 

s Az da olsa asla alkol alarak araç 
kullanmamalı, bu durumun cezasından 
çok sizin ve trafikteki diğer 
sürücülerin hayatını düşünmelisiniz. 
Mümkün olan koşullara göre yakın 
bir arkadaşınızdan yardım istemeli 
ya da toplu taşıma araçlarını tercih 
etmelisiniz.

s Yorgun, uykusuz, dikkatsiz, moralsiz 
bir şekilde araç kullanmamalısınız. Bu 
beden ve ruh halindeyken dikkatinizi 
yola vermeniz çok zordur.

s Trafik kurallarına ve güvenli sürüş 
önerilerine mutlaka uymalı, trafiği 
asla bir oyun olarak görmemeli ve 
en ufak hataların bile büyük riskler 
yaratabileceğini bilmelisiniz.

s Sürüş esnasında dikkatinizi 
dağıtacak, sizi çok kısa süreliğine de 
olsa meşgul edecek davranışlardan 
kaçınmalısınız.

Gençler, dikkat!
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bugünkü teknolojiyle asla mümkün de-
ğildir. Yalnızca belirli bir zaman aralığı-
nı öngörebiliriz. (Deprem, 30 yıl içinde 
gerçekleşecek gibi...) Büyük İstanbul 
depreminin yakın bir tarihte gerçekleşe-
ceği öngörüsü de fayların bu periyodik 
hareketlerinden kaynaklanıyor. Buna 
göre Marmara Denizi’nde yer alan Ada-
lar Fayı ve Batı Marmara Fayı, 250-280 
yıllık ortalamanın neredeyse sonuna 
gelmiş durumda. Risk faktörü yüzde 
85’in üzerinde. Sonuç olarak büyük bir 
deprem gerçekten çok yakında. 

Depremin kıyısında 
Bugün deprem kuşakları üzerinde bu-
lunan gelişmiş ülkelere baktığımızda 
birçoğunun elimizdeki teknolojiye göre 
yapı stoğunu güçlendirdiğini ve halkla-
rını bu konuda üst seviyede eğittiklerini 
görüyoruz. Zaten bu nedenle de Richter 
ölçeğine göre 7 büyüklüğünün üzerin-
deki depremlerde bile can kaybının ve 
hasarın son derece sınırlı kaldığına şahit 
oluyoruz. 1999 Marmara Depremi’nden 
sonra çok sıkça duyduğumuz bir bilgi 
var; “Deprem değil binalar ve bilgisiz-
lik öldürür.” İşte bu nedenle de Mar-
mara Depremi’nin 18’inci yılında olası 
bir depremden halen çok korkuyoruz. 
Çünkü aradan geçen zamana rağmen 
gereken önlemleri almayı bir türlü ba-
şaramadık. Hem toplumun bilinç düze-
yi hem de içinde yaşadığımız yapıların 
güvenilirliği gereken noktaya ulaşama-
dı. Kentsel dönüşümde hangi aşamada 
olduğumuzu söylemek oldukça zor. Fa-
kat hazır olup olmadığımızı kendimize 
soracağımız birkaç soruyla kolayca an-
layabiliriz: 

Bu noktada belli başlı bazı hatırlatmaları 
yaparak yakın çevrenizle de paylaşma-
nızı öneriyoruz: 
s Depreme karşı dayanıklı binaları tercih 
edin. Oturduğunuz bina riskliyse güçlen-
dirmesinin yapılması için diğer bina sa-
kinleriyle birlikte hemen harekete geçin. 
s Deprem sigortası yaptırmayı ihmal 
etmeyin. 
s Dolap, beyaz eşya, ısıtıcı gibi devrile-
bilecek eşyalarınızı mutlaka sabitleyin. 
s Deprem esnasında asla panik yap-
mayın. Varsa sağlam sandalyelerle des-
teklenmiş masa altına veya dolgun ve 
hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık 
gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına 
çömelerek hayat üçgeni oluşturun. Baş 
iki el arasına alınarak veya bir koruyucu 
(yastık, kitap vb) malzeme ile korunma-
lı. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda 
beklenmelisiniz. 
s Deprem esnasında asansör, merdiven, 
balkon gibi alanlar güvensizdir. Buraları 
kullanmayın. 
s Dışarıdaysanız enerji hatları ve direk-
lerinden, ağaçlardan, diğer binalardan 
ve duvar diplerinden uzaklaşın. Açık 
arazide çömelerek etraftan gelen tehli-
kelere karşı hazırlıklı olun.
s Mutlaka bir deprem acil durum planı-
nız olsun. Buna göre evinizi ve iş yerini-
zi gözden geçirin. 
Depremden önce, deprem esnasında ve 
sonrasında yapılması gerekenlerle ilgi-
li detaylı bilgi almak için bölgenizdeki 
AFAD temsilciliğiyle iletişime geçebilir 
ya da afadem.afad.gov.tr adresini ziyaret 
edebilirsiniz.

s Oturduğunuz veya çalıştığınız bina-
nın bir depreme ne ölçüde dayanıklı 
olduğunu gerçekten biliyor musunuz?
s Deprem anında yapılması gerekenleri 
öğrendiniz mi ve kişisel bir “acil durum 
planınız” var mı? Evinizde bir deprem 
çantası bulunduruyor musunuz? 
s Ailenizin diğer fertlerini deprem ko-
nusunda bilgilendirdiniz mi? 
Bu sorulara vereceğiniz yanıtlar aynı za-
manda depreme karşı ne kadar hazırlıklı 
olduğunuzu da ortaya koyacak. 

Önlem almak için 
şimdi tam zamanı 
Depreme karşı kamunun alması gereken 
önlemler son derece açık. Asıl konumuz 
ise bireysel olarak neler yapabileceğiniz. 

EYLÜL 2016 l 17
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DÜNYANIN EN AKTİF DEPREM KUŞAKLARINDAN BİRİ OLAN ALP-HİMALAYA DEPREM KUŞAĞININ ÜZERİNDE YER 
ALAN TÜRKİYE, BU COĞRAFİ KONUMU NEDENİYLE HER AN YENİ BİR DEPREME HAZIRLIKLI OLMAK ZORUNDA. 
DEPREM, ASLINDA BAŞLI BAŞINA İNSAN YAŞAMINI TEHDİT EDEN BİR DOĞA OLAYI DEĞİL. ONU TEHLİKELİ KILAN 
KENDİ ELİMİZLE İNŞA ETTİĞİMİZ YAPILAR VE BİLGİ YETERSİZLİĞİMİZ.

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara 
Depremi’nde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. 
Oysa daha önce birçok kez deprem felaketiyle karşılaşan 
bir coğrafyada yaşıyoruz. Yalnızca istatistiklere bakarak, 
depremin aslında yaşamımızın bir parçası olduğunu 
anlamak ve buna göre hayatımızı şekillendirmek müm-

kün. Üstelik uzmanlarca yıllardır dikkat çekilen büyük 
İstanbul depremi kapımızda. Peki, büyük İstanbul dep-
reminin gerçekleşeceğini nereden biliyoruz? Depremler, 
fay hatlarının periyodik hareketinden kaynaklanır. Bu 
periyodlar 50, 100 ve 200 yıllık zaman dilimleriyle ifa-
de edilebilir ama tam bir tarih öngörüsünde bulunmak 

TEDBIRLE BEKLEYIN

MARMARA’YI VE İSTANBUL’U ETKİLEYECEK BÜYÜK DEPREME İLİŞKİN NET BİR TARİH 
VERMEK BİLİMSEL AÇIDAN KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİL. ANCAK TARİH, JEOFİZİK 
VE İSTATİSTİK BİLİMLERİ IŞIĞINDA ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇERİSİNDE ADALAR 
FAYININ YAKLAŞIK OLARAK 7.4-7.6 ARASI BİR BÜYÜKLÜKLE KIRILACAĞI BİRÇOK 
UZMAN TARAFINDAN İFADE EDİLİYOR. BURADA ÖNEMLİ OLAN KONU KORKUYA 
KAPILMAK YERİNE BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇİP, GEREKEN ÖNLEMLERİ ALMAK. 
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BORACAY / FİLİPİNLER

28

GALÁPAGOS / EKVADOR 

DANIAEL DEFOE’NIN ÜNLÜ ROMANI ROBINSON 
CRUSOE’DAKI O GÜZEL ADANIN HAYALI DAHA 

ÇOCUKLUK YILLARINDA IŞLENDI ZIHNIMIZE. 
MASMAVI ENGINLIĞIN ORTASINDA, DÜNYADAN 

IZOLE CAPCANLI BIR YAŞAM VARDI CRUSOE’NUN 
27 YILLIK YUVASINDA. GERÇEK DÜNYADA ISE BU 

ADA KADAR GÜZEL, GARIP VE GIZEMLI OLANLARI 
MEVCUT. HEM BIRAZ SOLUKLANMAK HEM DE 

COĞRAFYA BILGIMIZI BIRAZ DAHA GENIŞLETMEK 
ADINA EN ETKILEYICI OLANLARINI DERLEDIK. IŞTE 

FARKLI ÖZELLIKLERIYLE GÖRENLERI HAYRAN 
BIRAKAN 10 GÜZEL ADA… 

HAYALLE 
GERÇEĞI BULUŞTURAN 

Keleşlerlife
10 Adımda

Yazı: ERDEM ÇAĞLAYAN 
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Filipinler, 7 binden fazla adadan oluşan bir ülke. 
Bu ülkenin en ünlü adalarından biri ise Boracay. 

Başkent Manila’nın 300 kilometre güneyinde yer alan 
Boracay, hem ıssız ada deneyimi yaşamak isteyenlerin 

hem de geceyi sabahla buluşturmayı tercih eden 
tatilcilerin gözdesi durumunda. Yüzölçümü 10 

kilometrekare olan adada, her türlü aktivite bulunuyor. 
Boracay’ın en dikkat çeken özelliği ise beyaz kumdan 
oluşan plajları. Bu plajlar saygın gezi dergilerinin “en 

güzel plajlar” listelerinde hep zirvede yer alıyor. 

Büyük Okyanusun doğusunda Ekvador’a bağlı 
takımadaların oluşturduğu Galapagos, Güney 
Amerika kıtasının yaklaşık 1000 kilometre batısında 
yer alıyor. Nazca tektonik plakası üzerinde yer alan 
Galapagos Adaları, 4 milyon yıl önce denizin 4.000 
metre derinindeki volkanik hareketlerle oluşmuş. 
Doğu adaları (San Cristobal ve Espanola), batı 
adalarından (Isabela ve Fernandina) milyonlarca 
yıl daha yaşlı.13 büyük ada, 6 küçük ada ve 107 
kadar adacıktan oluşan bu adalarda toplam 25 
bin kadar insan yaşıyor. Galapagos Adaları 1959 
yılında, yani Charles Darwin’in çoğu bu adalardaki 
incelemelerine dayanan araştırmalarını kapsayan 
kült kitabı Türlerin Kökeni’nin yayımlanmasının 
100. yılında milli park ilan edildi. Adalara 26 
yaşındayken ayak basan Darwin, bölgedeki canlı 
çeşitliliği ve türler arasındaki farklılıklar nedeniyle 
evrim fikrinin ilk ipuçlarını burada yakaladı. 
Galapagos adalarında yüzde 40’ı yalnızca 
buraya özgü 5000 dolayında tür yaşıyor.

Saint Lucia, 620 km2’lik bir alana sahip olan ve üzerinde yalnızca 
170 bin kişinin yaşadığı bir ada ülkesi. Karayipler’de  yer alan 
Saint Lucia, sahillerinde ormanların hızlıca çoğaldığı bir volkanik 
ada. En mükemmel yerlerden birisi ise, iki tane volkanik girişi 
olan, adanın güneybatısındaki “Piton Tepesi”. Bölge UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Saint Lucia, Karayip’de pek 
rastlanmayan muhteşem bir doğallığa sahip. Adada, ekvatora 
yakınlığı nedeniyle her mevsim sıcak bir iklim görülüyor. 

SAINT LUCIA / KARAYİPLER 

10 ETKILEYICI ADA



Fransız Polinezyası’nda bulunan Moorea Adası, Pasifikte 
yer alan en güzel adalardan biri. Adanın 761 metrelik 

Mouaroa Dağı, adadaki diğer zirveler arasında en etkileyici 
görünüme sahip olanı. Moorea, yerli dilde sarı kertenkele 
anlamına geliyor. Kalp şeklindeki çevresi 60 kilometre olan 
adanın merkezinde volkanik bir krater bulunuyor.  Adanın 

merkezindeki Belvedere noktasının bir tarafında Rotui dağı diğer 
tarafından Opunohu ve Cook’s koyları yer alıyor. Opunohu 

koyu 1984’de Mel Gibson ve Anthony Hopkins’in başrollerini 
paylaştığı The Bounty filminin çevrildiği yer. Cook’s koyu ise 

James Cook’un adayı ilk keşfedip ayak bastığı nokta.

Keleşlerlife
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HASHİMA / JAPONYA 
Hashima adasının hikâyesi de coğrafyası da 
yazıda yer verdiğimiz diğer adalardan çok 
farklı. Hashima adası dev bir savaş gemisine 
benzemesinden ötürü “Battleship Island” olarak 
da anılıyor. Ada Japonya’nın güneyinde, Kyushu 
adasının güneybatısında yer alıyor. Sahilden 
sadece 3 km uzaklıkta. Ada aslında 480x160 
metre büyüklüğü ile minik bir şehir kadar 
bile değil ancak 1887 yılında adada kömür 
madeninin bulunması ile göç almaya başlıyor ve 
hızla çoğalan nüfusu ile dünyanın en kalabalık 
şehri unvanını kazanıyor. Hashima’dan çıkan 
kaliteli kömür ocakları deniz altında 1100 
metreye kadar iniyor. Ada, 1960’larda Japonya 
sanayinde kullanılan enerjinin tamamen petrol 
merkezli hale gelmesiyle eski parlak günlerinden 
uzaklaşıyor. 1974’de nüfusu sıfıra inen Hashima 
adası o zamandan beri hayalet şehir.

BÜYÜK BARİYER RESİFİ 
/ AVUSTRALYA 

TİOMAN  
/ MALEZYA  

SOKOTRA / YEMEN

LİTLA DİMUN / DANİMARKA  

PASKALYA / ŞİLİ

Avustralya’nın kuzey doğusunda bulunan ve 
3000’e yakın mercan resifi barındıran Büyük 
Bariyer Resifi, aslında devasa bir organizma. Hatta 
bu yönüyle uzaydan görünen tek canlı unvanını 
taşıyor.  Masmavi, tertemiz ve sığ suları ile bir mercan 
cenneti. Yüzölçümü, İngiltere ve İrlanda’nın toplam 
büyüklüğünden daha fazla. Hemen her çeşit balık, 
mercan, yumuşakça ve kuşları bulundurmasıyla ünlü 
bir yer. Dünyadaki mercan resiflerinin 3’te biri burada. 
Yine nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının 
10’da dokuzu da bu sularda yaşıyor. Bölge UNESCO ve 
The Great Barrier Reef Marine adlı topluluk tarafından 
koruma altında. Global ısınma nedeniyle maalesef 
2050 yılına kadar neredeyse tamamen yok olacağı 
ve sadece yüzde 5’inin kalacağı öngörülüyor. Hatta 
şimdiden resifin öldüğüne dair bir anma yazısı da 
ünlü bir ekolog tarafından kaleme alındı ve yazı dünya 
medyasında geniş yer buldu.

Malezya’nın doğusunda yer alan Tioman adası, 
136 kilometrelik yüzölçümüyle küçük ama şirin 
bir ada.  1959 yılında Hollywood müzikali South 
Pacific filmine ev sahipliği yapan ada, bu tarihten 
sonra yoğun ilgi görmeye başlamış. Ancak adanın 
en önemli özelliği zengin denizaltı yaşamı. Çok 
sayıdaki rengârenk mercan resifleriyle sayısız 
deniz canlısını barındıran Tioman adası, diğer 
popüler adaların aksine oldukça sakin ve huzurlu 
bir atmosfere sahip. Tioman Adası, şekil olarak 
bir kaplumbağayı andırıyor.

Hint Okyanusu’nun Somali ile Yemen arasında kalan 
kısımda yer alan Sokotra Adası, ilk kez görenler için bu 

dünyanın bir parçası değilmiş hissi veriyor. Çünkü adanın 
bitki örtüsü de sahillerindeki coğrafi yapılar da tamamen 

kendine özgü. Başka hiçbir yerde görülmeyen 200’den fazla 
bitki ve hayvanı barındıran Sokotra Adası, 2004 yılına kadar 

bir asfaltı bile içinde barındırmayacak kadar doğalmış. 
Yedi milyon yıl önce Afrika kıtasından kopup, ada haline 
geldiği tahmin edilen Sokotra, sanskrit dilinde “mutluluk 
adası” anlamına geliyor. Sokotra’nın botanik simgesi olan 
ejder kanı ağacı, yüksek arazilerde havadaki nemi almak 

için gökyüzüne doğru uzanan dallarını kullanıyor. Ancak 
maalesef adadaki ejder kanı ağacı ormanlarında hiç yeni fide 
bulunmuyor. Uzmanlar bu durumu iklimdeki değişikliklere 

bağlıyorlar ve bu türün birkaç on yıl içerisinde tamamen 
ortadan kalkacağını öngörüyor. Dünyadaki bitki türlerinin 
yüzde 30’u sadece Sokotra’da bulunuyor. Ada bu yönüyle 

bir nevi farklı bir gezegen görünümüne sahip.

Litla Dimun Adası’nın üzerinde yaz kış her mevsimde mutlaka bir bulut 
bulunuyor. Bulutlar tarafından sarılan ada bazen görünmez olurken 

bazen de üstündeki beyaz bulut bir şapka gibi görünüyor. Toplam 
250 dönüm olan ada denizden sadece 414 metre yüksekliğinde.Üst 

kısmı traşlanmış gibi düz olan adanın etrafı keskin kayalıklarla çevirili. 
Bölgedeki 18 adanın en küçüğü olan Litla Dimun Adası, aynı zamanda 

insanın yaşamadığı tek ada özelliğine sahip. Bu bulutların hava akımıyla 
gelip burada kaldığına 

inanılıyor.

Büyük Okyanus’un güney doğusunda Şili’ye bağlı bir ada olan 
Paskalya, bugün üzerinde ağaç kalmamış volkanik bir kara parçası. 

Tahitili denizcilerin 1860’lı yıllarda Rapa Nui adını verdikleri ada, Şili 
kıyılarından 3 bin 600 km açıkta bulunuyor. Bu özelliğiyle, dünyanın 

karaya en uzak noktası unvanına sahip. Okyanus ortasındaki bu 
yapayalnız adayı önemli kılan ise yerliler tarafından inşa edilen Moai 

heykelleri. Her biri 12 metre yükseklikte ve 50 ton ağırlığında olan 
dev heykeller, korkulu gözlerle deniz ufkuna bakıyor. Bu da Paskalya 

adasının gizemini daha da artırıyor. Moai denen bu heykellerin de 
kim tarafından, ne zaman ve neden yaptığı halen çözülebilmiş değil. 

Ancak bu konuda çok çeşitli teoriler ortaya atılmış durumda. 

   MOOREA 
       / FRANSIZ POLİNEZYASI
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Keyifli sohbetlerin, bize ait ritüellerin başköşesinde yer alan iki ayrı ama iki 
dost lezzeti taşıyoruz sayfalarımıza; kahve ve lokum… Her ikisinin de kül-
türümüzde önemli yeri ve tarihi önemi var. Kahveyle başlayalım. Türk Kah-
vesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği’nin yayınladığı bilgilere göre Türkler, 
14. Yüzyılda kahve tanelerini öğütmeye ve kavurmaya başladılar ve 300 yıl 
kadar sonra 1600’lerde dünya çapında kurulan pazarlarda kahvenin ana da-
ğıtıcısı oldular. Kahvenin yükselişi saray mutfağına girdikten sonra hızlanı-
yor ve bir süre sonra padişahların vazgeçemedikleri bir lezzet halini alıyor. 
İstanbul’un birçok köşesinde kahve servis edilen dükkânlar açılıyor. Önceleri 
buralarda edebiyat, musiki ve sanat tartışmaları yapılırken zamanla sıradan 
halk da rağbet gösteriyor ve kahve toplumsal bir öğe haline geliyor. Kahve 
dükkânlarında kişiler her ne kadar sosyal statülerine göre otursa da zamanla 
güncel konular herkes tarafından konuşulmaya ve yorumlanmaya başlıyor ve 
bu durum sarayın dikkatini çekiyor. Kahve dükkânları zaman zaman kapa-
tılıyor hatta 4.Murat tamamen yasaklıyor. Bugünden geçmişe baktığımızda 
kahvenin 500 yıllık bir yolculuğu ol-
duğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türk 
kahvesi dost meclislerinin, kız isteme 
gibi ritüellerin hatta küsleri barıştırma-
nın ana öğelerinden biri haline geliyor.

Kahve lokumsuz, 
lokum kahvesiz olmaz  
“Turkish Delight” tabirini gördüğü-
müzde aklımıza hemen lokum geli-
yor. Bu çok doğal çünkü lokum tam 
bir Türk lezzeti. Anonim bilgilere göre 
lokumun ortaya çıkışı 15. Yüzyıla rast-
lıyor. Bu aynı zamanda kahvenin de 
yaygınlaşmaya başladığı dönemi işaret 
ediyor. Lokum da tıpkı kahve gibi sa-
ray mutfağına girince popülarite kaza-
nıyor.  Lokumun temel malzemelerini şeker, su ve nişasta üçlüsü oluşturu-
yor. Lokum pişip kıvamına gelince de aroma versin diye, içine bir çekirdek 
misk ezmesi ile bir miktar gülsuyu katılıyor, karıştırılıyor ve ateşten alınıyor. 
Mermere dökülen lokum soğuyunca, şeritlere ardından parçalara ayrılıp, 
pudra şekerine bulanıyor ve servise hazır hale geliyor. Lokumla kahvenin 
mükemmel birlikteliği sağlayan asıl unsur bu noktada devreye geliyor. Türk 
kahvesi gurmeleri, kahvesinin içine asla şeker katılmamasını, bunun kahve-
nin o doğal aromasını ortadan kaldırdığını dile getiriyorlar. İşte bu nedenle 
Türk kahvesini yudumladıktan sonra ağzı tatlandırmak için lokum yeme ge-
leneği oluşmuş ve ortaya bu ayrılmaz ikilinin birlikteliği çıkmış.
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Kahvaltı sözcüğü, 
kahve içilmeyen tek öğünden türemiş 
s Türk Kahvesi ve Geleneği, UNESCO Insanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili 
Listesi’ne 2013 yılında kabul edildi. Artık UNESCO tarafından Türk kahvesi kültürünün 
etrafında şekillenen gelenek ve toplumsal uygulamaların korunmasına yönelik ciddi 
adımlar atılacak.
s Türkler, 14. Yüzyılda kahve tanelerini öğütmeye ve kavurmaya başladı ve 300 yıl kadar 
sonra 1600’lerde dünya çapında kurulan pazarlarda kahvenin ana dağıtıcısı oldu.
s 14. Yüzyılda, Araplar kahve bitkileri yetiştirmeye başladılar. Ticari olarak ilk yetiştirilen 
ve çekirdekleri toplanan kahve Arap Bölgesi’nde Yemen limanı 
yakınlarında çıkmış.
s Kahve çekirdeklerini güzelce öğütme ve kaynar suda pişirme “Türk Kahvesi” olarak 
biliniyor. Türkiye’de ve Yunanistan’da veya Türk Kahvesinin sunulduğu herhangi bir yerde 
bugün de hala bu şekilde yapılıyor.
s Kahvaltı kelimesinin kökeni kahveye dayanıyor. Kahve içilmeden günün ilk yenen öğünü 
kahve altı olarak tanımlanırmış ve bu tabir zamanla kahvaltı halini almış.

500 yıllık tutku:

Kahve ve 
lokum 

TÜRK MUTFAĞININ DOLAYISIYLA TÜRK KÜLTÜRÜNÜN VAZGEÇİLMEZ ÖĞELERİNDEN BİRİ 

OLAN KAHVE, KİMİ ZAMAN SOSYAL OLAYLARI TETİKLEYECEK KADAR ÖNEM KAZANMIŞ. 

KAHVENİN DAMAKTA BIRAKTIĞI TADI EN GÜZEL TAMAMLAYAN DİĞER BİR LEZZET İSE LOKUM 

OLMUŞ. YÜZYILLARDIR SÜREN BU GELENEK GÜNÜMÜZDE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR VE 

KÜLTÜRÜMÜZDEKİ YERİNİ TÜM SICAKLIĞIYLA KORUYOR. 

Mükemmel bir 
Türk kahvesi hazırlamanın 
püf noktaları
s Bir fincan için iki çay kaşığı kahve kullanılır. 
Az şekerli Türk kahvesi için yarım küp şeker; 
orta şekerli Türk kahvesi için 1 küp şeker; 
şekerli Türk kahvesi için 2 küp şeker kullanılır 
ve tercihe göre şekersiz de yapılabilir.
s Kahvenizin taze olması, lezzetli ve köpüklü 
sonuç alma oranınızı artırır. Aksi halde 
kahveniz bayat ise, kahvenizin kokusu da tadı 
da değişebilir. Suyun soğuk olması, kahvenin 
köpürtülmesi için püf noktalardan biridir.
s Cezvenizi ocağa almadan önce kahve, 
şeker(isteğe göre) ve suyunuzu yaklaşık 35 
saniye kadar karıştırırsanız daha yumuşak ve 
lezzetli bir kıvam elde edersiniz. Daha sonra 
cezveyi ocağın üzerine koyun ve kahve pişene 
kadar hassas şekilde karıştırın. Sert ve hızlı bir 
şekilde karıştırırsanız kahveniz köpürmeyebilir.
s Kahveniz köpürmeye başlayınca kaşık 
yardımıyla fincanlara bir miktar köpük dağıtılır. 
Bu noktada kahvenin fazla köpürmesini 
beklememelisiniz, çünkü köpük tekrar sönebilir.
s Köpük fincanlara dağıtıldıktan sonra 
cezvede kalan kahve pişirilmeye devam edilir 
ve piştikten sonra fincanlara yavaşça, fincanın 
kenarından dökülmelidir. Kahveyi direkt 
fincanın orta yerine ve hızlı şekilde dökerseniz 
var olan köpük sönebilir.



Keleşlerlife
Bizden Haberler
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Keleşler Ford, 
satış sonrası hizmetlere
yeni bir bakış getiriyor 

Satış Sonrası Hizmetler Müdürü olarak gö-
rev yaptığınız bir yıllık süreçte atılan adım-
ları paylaşır mısınız? 
Yaptığımız ilk şey, satış sonrası hizmetler 
departmanının organizasyonunu uçtan uca 
gözden geçirerek ve insan kaynaklarımızın 
yeteneklerini dikkate alarak, çalışanlara rol-
lerine uygun yetki ve sorumlulukları dağıt-
mak ve doğru kişiye doğru işin verilmesini 
sağlamak oldu. Bu sayede çalışanların ini-
siyatif alma istekleri arttı. Ayrıca doğru he-
defler saptanarak yeni prim sistemi hayata 
geçirildi.
Bu sistemle hem müşterilerimiz hem ça-
lışanlarımız hem de şirketimiz kazanmış 
oldu. Kurum içi organizasyonlarla şirket ça-
lışanlarının motivasyonu sağlanıp, bağlılık-
ları üst seviyeye çıkarıldı. Sonuç olarak, tüm 
bunları bir yıl gibi kısa bir zaman diliminde 
hayata geçirerek sanıyorum başarılı bir gra-
fiğe imza atmış olduk.

Konuya Keleşler Ford müşterileri açısından 
baktığımızda, satış sonrası hizmetlerde ya-
pılan yeniliklerin yansımaları nasıl oldu? 
Keleşler Ford olarak müşterilerimize beklentilerinin üzerinde 
bir deneyim sunacak olan teknik altyapıyı, sistemi ve insan 
kaynağını kurguladık. Teknik imkânları geliştirmek adına 
ciddi bir yatırım gerçekleştirildi. Üstelik bu yapının üzerine 
daha neler yapabiliriz sorusunu sormaya da devam ediyoruz. 
Standart satış sonrası hizmetlerimizin üzerine müşterilerimi-
zin hayatını kolaylaştıracak yeni hizmetleri de vermeye başla-
dık. Bunlar arasında servis için ikame araçtan ödeme yöntem-
lerinin kolaylaştırılmasına kadar çeşitli başlıklar var. Üstelik 
teknik anlamda son derece yetkin bir ekibe sahibiz. Ford 

Başlangıç olarak sizi tanıyabilir miyiz? Kariyeriniz nasıl şekillendi?  
1972, İstanbul doğumluyum. Evli ve bir çocuk babasıyım. İşletme 
bölümü mezunuyum. Otomobil benim için bir çocukluk tutkusuy-
du. İş hayatına çok erken bir yaşta, daha lise döneminde atıldığımı 
söylemeli yim. Profesyonel kariyerime 1993 yılında bir otomotiv fir-
masında Kalite Kontrol Şefi olarak başladım. Sonra farklı şirketlerde 
Satış Sonrası Hizmetler Bölge Koordinatörlüğü, Süreç ve Sistem Da-
nışmanlığı, İkinci El Araç Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü, Bayi 
Yönetimi ve İş Geliştirme Danışmanlığı,  Hafif Ticari Araçlar Bölge 
Koordinatörlüğü gibi görevlerde bulundum. Kariyerimi oluşturan bu 
unvanları farklı şirketlerde elde etmeme rağmen ortak özellikleri ta-
mamıyla otomotiv sektöründe faaliyet göstermeleriydi. 

Yolunuz Keleşler Ford’la nasıl kesişti? Deneyimlerinizi dikkate ala-
rak sormak gerekirse, buradaki yapıya ilişkin görüşlerinizi paylaşır 
mısınız? 
Keleşler Ford’dan önce görev yaptığım son şirketten sürekli seyahat 
etmemi gerektiren bir iş akışım olduğu ve bu esnada seyahat etmemi 
engelleyen bir rahatsızlık yaşadığım için ayrıldım. 
Keleşler Ford’la yayınladıkları bir iş ilanı vasıtasıyla tanıştım. Başvu-
rumu yaptıktan sonra bir araya geldik ve 2016 yılı Kasım ayı itibarıy-
la Satış Sonrası Hizmetler Müdürü olarak görevime başladım. 
Keleşler Ford, Ford bayileri arasında ön plana çıkan, geçmişi çok po-
zitif olan bir bayi. Büyümeye ve farklılaşmaya odaklanan bir projek-
siyonu var. Bu yaklaşım kişisel hedeflerimle örtüştüğü ve deneyim-
lerimle böyle bir anlayışla katkı sağlamak istediğim için yaklaşık bir 
yıldır son derece verimli bir çalışma ortamı yakalamış durumdayız. 
Dikkat çekmek istediğim bir diğer konu da Keleşler Ford’un kurumsal 
organizasyonuyla ilgili. Burası aynı zamanda bir aile şirketi olmasına 
rağmen, yönetim sistemi ve vizyonu son derece profesyonel bir bakış-
la kurgulanmış. Değerler korunurken yeniliğe odaklanılması, şirketin 
hem çalışanlarına hem de müşterilerine ayrı bir güven sağlıyor. 

Otosan’ın sağladığı eğitimlerle en üst seviye 
teknik bilgiye ulaşan teknisyenlere verilen 
“MasterTech” unvanına sahip atölye teknik 
yöneticilerimiz var. Dolayısıyla bir müşteri-
mizin teknik anlamda aldığı hizmetten mem-
nun olmadan ayrılmasının tamamıyla önüne 
geçmiş durumdayız. Aynı hassasiyeti müşte-
rilerimizi karşılarken ve bilgilendirirken de 
gösteriyoruz. Tabii servis hizmetlerinin nite-
liğini artırırken, sürenin kısaltılması için de 
çeşitli aksiyonlar alıyoruz. 
Bahsettiğim üzere ekibin eğitimine ciddi bir 
ağırlık verdik. Hem beyaz yakalı hem de 
mavi yakalı çalışanlarımızın ihtiyaç duyduğu 
eğitimleri Ford Otosan bünyesinde almaları-
nı sağladık. Söz konusu eğitimlerin süreklili-
ği çok önemli. Eğitimlerin bizi en mutlu eden 
tarafı da eğitim alan ekip üyelerinde gözlem-
lediğimiz gelişim. Bu, çalışma ortamına ve 
müşterilerimize direkt olarak yansıyor. Ayrı-
ca eğitim taleplerinin çalışanlarımızdan daha 
sık gelmesi bizi mutlu eden diğer bir nokta. 

Keleşler Ford’un satış sonrası hizmetleriyle 
ilgili belirlediği hedefleri genel hatlarıyla aktarır mısınız? 
Ford Otosan bayileri arasında geldiğimiz noktada, araç başına 
en yüksek ciroyu elde eden bayilerden biriyiz. Yine müşteri 
memnuniyeti konusunda da çok kısa sürede Türkiye ortala-
masının çok üstüne çıkmış durumdayız. Bu tablo, satış sonrası 
hizmetler anlamında hedeflerimize zemin oluşturuyor. Çünkü 
hangi noktaya ulaşırsanız ulaşın, başta müşteri memnuniyeti 
olmak üzere mutlaka daha iyisini yapabileceğiniz bir hareket 
alanı vardır. Biz de o alanlara odaklanıp, mevcut konumumuzu 
pekiştirmeyi ve vizyonumuz doğrultusunda daha iyiye taşımayı 
hedefliyoruz.

SATIŞ SONRASINDAKİ HİZMET KALİTESİNİ SÜREKLİ GELİŞTİREN KELEŞLER FORD, TEKNİK ALTYAPISINI 
GÜÇLENDİRİRKEN, MÜŞTERİLERİNİN DAHA İYİ BİR SERVİS DENEYİMİ YAŞAMASI İÇİN ADIMLARINI SIKLAŞTIRDI. 2016 

YILINDA SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRÜ OLARAK KELEŞLER FORD AİLESİNE DÂHİL OLAN ATİLLA DİNÇEL İLE SÖZ 
KONUSU DEĞİŞİMİ VE ATILAN ADIMLARI KONUŞTUK. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BAŞARILI BİR KARİYERE SAHİP OLAN 
DİNÇEL, KELEŞLER FORD’UN SATIŞ SONRASI HİZMETLERDE YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIMI BENİMSEDİĞİNİ DİLE GETİRDİ. “MÜŞTERİLERİMİZE, FORD 

OTOSAN’IN SAĞLADIĞI 
EĞİTİMLERLE EN ÜST 
SEVİYEDE TEKNİK BİLGİYE 
ULAŞAN TEKNİSYENLERE 
VERİLEN “MASTERTECH” 
UNVANINA SAHİP 
TEKNİSYENLERİMİZLE 
HİZMET VERİYORUZ. 
DOLAYISIYLA BİR 
MÜŞTERİMİZİN TEKNİK 
ANLAMDA ALDIĞI 
HİZMETTEN MEMNUN 
OLMADAN AYRILMASININ 
TAMAMIYLA ÖNÜNE 
GEÇMİŞ DURUMDAYIZ. 
AYNI HASSASİYETİ 
MÜŞTERİLERİMİZİ 
YÖNLENDİRİRKEN DE 
GÖSTERİYORUZ.”

KELEŞLER FORD 
SATIŞ SONRASI HİZMETLER MÜDÜRÜ 
ATİLLA DİNÇEL



ÖZENSIZ VE DIKKATSIZCE YAPTIĞINIZ SPOR,

Spor insanların vücudunu geliştirmek, beden sağlığını korumak, 
heyecanlarını ve mutluluklarını artırmak için profesyonel veya 
amatör yaptıkları bir aktivitedir. Eskiden parmakla sayılabilecek 
kadar spor dalı varken günümüzde bu sayı daha fazla. Bütün 
bunlar biz spor cerrahlarının görevini ve sorumluluğunu da ar-
tırıyor. Çok erken yaşlarda spora başlamak ve ilerleyen yaşlarda 
aktif spor yapmak yaralanmaları artırıyor; yanlış yapılan aktivite-
ler sakatlanmalara yol açıyor. Futbol, basketbol, tenis, kayak gibi 
ağır sporlarda yaralanmalar daha sık görülüyor. Özellikle sporu 
spor olsun diye ara sıra yapan bazı amatör sporcular da çok basit 
bir travmayla daha kolay yaralanıyor.
Spora başlamadan önce yapılması gerekenleri belirlemeli ve tüm 
hazırlıkları tamamlamalısınız. Bunların başında sağlık kontrolü 
geliyor. Sağlık taramasıyla spora engel bir durumun olup olma-
dığı belirlenmelidir. Daha sonra yapacağınız spor dalına uygun 
çevresel faktörleri en ideal hale getirmelisiniz. En son olarak vü-
cudunuzun kondisyonunu belirlemeli ve buna uygun seviyeden 
spora başlamalısınız. Bilimsel araştırmalar, spor yaralanmalarının 
önleyici programlarla azaltılabileceğini gösteriyor. Profesyonel 
destek alınması ve bilinçli spor yapılması önemlidir. 
Bir o kadar da kendinizi iyi ölçmeli ve değerlendirmelisiniz. Örne-

ğin yürümek güzel bir spordur; “Bunda sakatlık 
nasıl olur?” diyebilirsiniz. Düşünelim; ne zaman, 
saat kaçta, kiminle, dağda mı bağda mı, yağmur-
da mı karda mı, spor ayakkabısıyla mı botla mı, 
elbiseyle mi eşofmanla mı, 10 dakika mı 1 saat 
mi yürüyorsunuz? Hepsi çok önemli faktörlerdir 
ve bunları hesap etmediğiniz bir anda tökezleyip 
düşebilir ve ciddi bir sakatlık yaşayabilirsiniz.

Spor yaralanmaları nelerdir?
Özellikle temas sporu yapanlarla birlikte bireysel 
sporlarda da sıklıkla kas-iskelet sistemine ait çe-
şitli yaralanmalar oluyor. 
s Cilt ve cilt altı yaralanmalar en fazla gördüğü-
müz tablolardır. Spora dönüşü hızlandırma anla-
mında önem arz ediyor. 
s Adale ezilmesi, adale liflerinde yırtılmalar ve 
tendon kopmaları, aşil tendon kopmaları, omuz 
rotator adale yırtıkları, quadriceps tendon yırtık-
ları, kasıkta tendon kopmaları, uyluk arkasın-
da hamstring adale yırtıkları sıklıkla görülüyor. 
Özellikle amatör spora başlayanlarda daha sık 

karşılaşılıyor ve yanlış yapılan sporun ilk belirtileridir.
s Sporda aktivite arttıkça bağ yaralanmaları ön plana çıkıyor; eklemlerde bur-
kulma ve dönmeler sonucunda bağlarda gerilme, esneme ve kopmalar; ayak 
bileği burkulması ile bağ yaralanmaları, diz iç yan, dış yan ve çapraz bağ yara-
lanmaları yaşanıyor. 
s Birebir temas sporlarında travmanın şiddetine, yönüne ve düşme şekline göre 
çeşitli kemik kırık ve çıkıkları oluşabiliyor. 
Burada birçok faktör göz önünde tutulmalıdır. Sporu yaptığınız mekân, iklim 
şartları, birlikte spor yaptığınız kişinin kondisyonu ve heyecanı, bireysel spor-
larda kendi kondisyonunuz ve heyecanınız, daha önceden yeterli antrenman ya-
pıp yapmadığınız, vücudunuzu yeterince tanıyıp tanımadığınız, yaşınız ve buna 
uygun spor yapıp yapmadığınız, sporu ne amaçla yaptığınız, Battal Gazi ruhu ta-

şıyıp taşımadığınız, dedemiz 
Battal Gazi gibi korkusuzca 
atlayışınız… Bu ve bunun 
gibi birçok faktör yaralan-
manın şiddetini, travmadaki 
enerjinin ne kadar yüksek 
olup olmayacağını belirliyor. 
Bundan dolayı önce koruna-
cak sonra başınıza gelirse te-
davi olacaksınız.

sağlığınızı tehdit edebilir
SPOR YAŞAMIN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASI VE 

BİRÇOK HASTALIĞIN ÖNLENMESİNDE ETKİLİ. 
ÖZELLİKLE SPORU BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE 

GETİRENLERİN SPORA BAŞLAMADAN ÖNCE VE 
SPOR YAPARKEN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMASI, 
SAKATLANMALARI BÜYÜK ÖLÇÜDE ÖNLÜYOR.

Sporu yaptığınız mekân, iklim şartları, birlikte 
spor yaptığınız kişinin kondisyonu ve heyecanı, 
bireysel sporlarda kendi kondisyonunuz, daha 

önceden yeterli antrenman yapıp yapmadığınız, 
vücudunuzu yeterince tanıyıp tanımadığınız, 

yaşınıza uygun spor seçip seçmediğiniz ve sporu 
ne amaçla yaptığınız travmadaki enerjinin 

ne kadar yüksek olup olmayacağını belirler. 
Bundan dolayı öncelikle bu faktörleri bilecek, 

önleminizi alacak, buna rağmen sıkıntılı bir 
durum yaşarsanız doktoruz tarafından uygun 

tedaviye başlayacaksiniz.  

Spor yaralanmalarında ilk yardım olay yerinde yapılan işlemdir. Ilk yardım genellikle 
çevredekiler tarafından yapılır. Spor alanında yaralanan herhangi bir sporcuya 
bilinçli ve doğru yaklaşmak gerekir. Aksi takdirde istenmeyen daha kötü sonuçlar 
oluşabilir. 
s Yaralanan sporcu uygun bir şekilde spor alanı dışına alınmalı. 
s Yaralanan bölge, istirahat pozisyonuna alınmalı ve kanamayı azaltmak için hemen 
soğuk uygulama yapılmalı. Buz ve benzeri malzemeler direkt ciltle temas etmemeli; 
20-30 dakika süreyle uygulanmalı. Soğuk uygulama 2 saat arayla günde 5-6 kez 
uygulanabilir. 
s Yaralanan bölgeye göre doktora ulaşıncaya kadar bandaj ile kompresyon veya 
atel uygulanmalı. Özellikle ekstremite dolaşımına dikkat etmeli; morarma durumunda 
hemen bandaj gevşetilmeli, ekstremite kalp seviyesinde tutulmalı. 
s Yaralanan sporcu en kısa zamanda uygun bir merkeze götürülerek, ortopedi 
ve travmatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmeli. Kesin tanı, en kısa zamanda 
muayene ve doğru görüntüleme yöntemleriyle yapılır. Yaralanma anından ne kadar 
zaman geçerse şişlik nedeniyle muayene edilmesi o kadar zorlaşır ve tanıda hatalar 
oluşabilir. Bu sebeple zaman geçirmeden hekime ulaşmalı. 
s Kırık ve çıkıklar için direkt grafi veya bilgisayarlı tomografi tetkiki, yumuşak doku 
yaralanmaları için manyetik rezonans veya ultrason tetkiki yapılmalı. 
s Spor yaralanmasının şiddetine, hasarına ve yerine göre konservatif veya 
cerrahi tedavi yapılmalı. Konservatif tedavi ameliyat dışındaki seçeneklerdir; 
elastik bandaj, özel ateller, sirküler alçı ve ortez ile ekstremite istirahate alınmalı. 
Cerrahi tedavideki amacımız kişiyi en kısa sürede normal aktivitesine ve yaşamına 
kavuşmasını sağlamaktır.

Yaralanmanın şekline göre tedavi seçenekleri değişir. Dünyada bilinçlenmeyle 
artan spor aktivitesi beraberinde yaralanmaları da artırdı ve bunlarla ilgilenen 
spor cerahisi branşını geliştirdi. Sadece profesyonel sporculara değil, tüm 
yaralanmalarda amacımız kişinin aktif yaşama hızla dönmesidir.

Spor yaralanmalarında 

neler yapılmalıdır?
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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

EKİM-KASIM 2017 l 39
38 Bas›m hatalar›ndan ve Ford Şirketi taraf›ndan modellerde yap›lacak değişikliklerden firmam›z sorumlu değildir. Güncel bilgi al›n›z.

TREND 
n Sürücü ve yolcu hava yastığı n ABS + EBD + TCÇ n EBA n HZA n EBA n EBA n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Manuel klima n Elektrik destekli 
direksiyon n Elektrikli ön camlar n Elektrikli arka camlar n MP3 müzik sistemi n USB bağlantısı n Ford SYNC n Otomatik yanan farlar n Yol bilgisayarı 

TREND X  (Trend’e ilave olarak
n Ön Sis Farları n 16” Alüminyum Jantlar n Karartılmış Arka Camlar

TİTANİUM (TREND’e ilave olarak) 
n Gündüz yanan LED farlar n Ön sis farları n 16” alüminyum jantlar 
n Karartılmış arka camlar n Elektrikli iklim kontrollü klima 
n Sürücü kol dayama n Ford SYNC 3 n Otomatik kararan iç ayna 
n Yağmur sensörü n Anahtarsız çalıştırma n 8” dokunmatik ekran

TİTANİUM X 
n Katlanabilir yan aynalar, n Ön/arka park sensörü
n Geri görüş kamerası n Otomatik park / dikey park sistemi
n Anahtarsız giriş sistemi 

Güvenlik paketi 
n Yan hava yastıkları n Sürücü diz hava yastığı 

n Sürücü ve yolcu perde hava yastıkları

Tekno Paket (Sadece “Güvenlik Paketli” dizel ve EcoBoost araçlar)
n Aktif Şehir içi güvenlik sistemi n Isıtmalı ön cam n Anahtarsız giriş ve çalıştırma 
n Elektrikli katlanan yan aynalar

FIESTA

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

DONANIMLAR

OPSİYONLAR

Fiesta 1.1i EcoBoost 1084 85 / 6300 110 / 3500 14 4.4
Fiesta 1.0i PowerShift 998 100 / 4500 170 / 1500 12.2 5.2
Fiesta 1.5 TDCİ 1499 85 / 3750 215 / 1750 12.5 3.5
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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)
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KUGA

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

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

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

DONANIMLAR

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

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

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

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

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

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

OPSİYONLAR (Titanium için)

OPSİYONLAR (ST-LINE için)

Bas›m hatalar›ndan ve Ford Şirketi taraf›ndan modellerde yap›lacak değişikliklerden firmam›z sorumlu değildir. Güncel bilgi al›n›z.42



Keleşlerlife
Modeller

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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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 90 ve 180 derece açılabilen arka camsız kapılar n Elektrikli ısıtmalı sinyalli yan aynalar n Elektrikli ön camlar n Direksiyondan kumandalı USB çalar  
n 12 volt elektrik soketi n ABS + EBD (Elektronik fren gücü dağılımı) n ESP + TCS n HLA (Yokuş kalkış desteği) n ARM (Aktif devrilme kontrolü) 
n LAC (Yüke duyarlı kontrol) n Aktif savrulma kontrolü n Sürücü hava yastığı n Immobilizer n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Ön ve arka disk frenler

DONANIMLAR

TREND (Kombi ve 8+1 Min.)
n Elektrikli ısıtmalı sinyalli yan aynalar n Elektrikli ön camlar n Direksiyondan kumandalı USB çalar n 12 volt elektrik soketi n Sürücü koltuğu kol dayama 
n ABS + EBD (Elektronik fren gücü dağılımı) n ESP + TCS n HLA (Yokuş kalkış desteği) n ARM (Aktif devrilme kontrolü) LAC (Yüke duyarlı kontrol) 
n Aktif savrulma kontrolü n Sürücü Hava Yastığı n Immobilizer n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Ön ve arka disk frenler  
n Önden üflemeli manuel klima n 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 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 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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Modeller

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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OTOMOBIL TUTKUSUNU 
DEMOKRATIKLEŞTIREN ARAÇ

II. Dünya Savaşı sonrası iyileşen ekonomi sayesinde Amerikan 
halkı ucuz yakıtın keyfini büyük ve hızlı araçlarla çıkarmıştı. Bu 
süreçte pek çok araç üreticisi, Amerikalı tüketicilerin kompakt 
sınıfı araçlara çok az ilgisi olduğunu düşünüyordu. Fakat 1958 
yılındaki küçük çaplı ekonomik krizin ardından, bu araçlara 
olan ilgi artmaya başlayacaktı. Bununla birlik-
te, pazar araştırmalarına göre ikinci 
bir araç almayı planlayan aileler ve 
özellikle kadınlar büyük boyutlu 
araçların kullanılması zor ve masraf-
lı olduğunu düşünüyordu. Bunu ön-
ceden sezinleyen Ford, küçük araçlar 
için çok büyük bir pazar payı olacağını 
öngörmüş ve 1957 yılında araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerine başlayarak 1959 
yılının sonbaharında yeni bir modeli pi-
yasaya sürmüştü: Ford Falcon.

İlk yıl 430 bin sattı 
Ford Falcon piyasaya iki ve dört kapılı sedan, iki ve dört kapılı 
station wagon ve iki kapılı cabriolet modelleriyle sunuldu. Altı 
silindirli motoru 90 beygirlik bir güç üretiyordu ki bu o dö-

nemdeki rakibinin iki katıydı. Müşteriler opsiyonel olarak iki 
ileri Fordomatic vites veya standart üç ileri manuel vitesi ter-
cih edebiliyorlardı. Üretildiği yıl 430,000 adet satış rakamına 

ulaşan Falcon, kendi segmentinde 
en fazla satan araç ünvanını elde 
etti.  1970 yılına kadar üretim-
de kalan Ford Falcon bu süreçte 
pek çok makyaj geçirdi. Ayrıca, 
Ford Falcon platformu üze-
rinde Mercury Comet, Ford 
Maverick, Garanada/Monarch 
gibi önemli modeller de üre-
tildi. Falcon Sprint ise efsa-
nevi 1964 Mustang’in teme-
lini oluşturmuştu.

FORD FALCON

60’LI YILLAR, OTOMOBİLLERE OLAN İLGİNİN YÜKSELDİĞİ, BİRBİRİ ARDINA EFSANEVİ MODELLERİN BANTTAN İNDİĞİ 
BİR DÖNEMİ KAPSIYORDU. ANCAK FARKLI ZEVKLERİ ORTAK NOKTADA BULUŞTURMAK BİR HAYLİ ZORDU. FORD, 
ZORU BAŞARMAK İÇİN KOLLARI SIVADIĞINDA TARİH 1957’Yİ GÖSTERİYORDU. YALNIZCA İKİ YIL SONRA FORD FALCON, 
OTOMOBİLSEVERLERLE BULUŞTU VE O YIL SEGMENTİNİN ZİRVESİNDE YER ALMAYI BAŞARDI. 

FORD FALCON PİYASAYA İKİ VE DÖRT KAPILI SEDAN, İKİ VE 
DÖRT KAPILI STATİON WAGON VE İKİ KAPILI CABRİOLET 
MODELLERİYLE SUNULDU. ALTI SİLİNDİRLİ MOTORU 90 
BEYGİRLİK BİR GÜÇ ÜRETİYORDU Kİ BU O DÖNEMDEKİ 
RAKİBİNİN İKİ KATIYDI.

Keleşlerlife
Geçmişin İzleri
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