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Avrupa’nın en sevilen ticari araç modeli Her yolculukta business class deneyimi

Keleşlerlife
Kapak Konusu

YENİ FORDYENİ FORD

FORD TRANSIT CUSTOM, YENİ CESUR DIŞ TASARIMI, 
TAMAMEN YENİLENMİŞ İÇ KABİN TASARIMI VE DAHA İYİ 
YAKIT VERİMLİLİĞİ SUNAN GÜÇ ÜNİTESİ ECOnetic SERİSİ 
İLE BİR TONLUK VAN SEGMENTİNDE STANDARTLARI 
BELİRLİYOR. FORD TRANSIT CUSTOM’UN PREMİUM 
ARAÇLARDA SUNULAN SÜRÜCÜ DESTEK VE KONFOR 
SİSTEMLERİ İSE İŞİNİZE ODAKLANIRKEN SİZE AYRICALIKLI 
BİR MOBİL OFİS ORTAMI YAŞATACAK. 

AVRUPA’NIN VE TÜRKİYE’NİN LİDER TİCARİ ARAÇ MARKASI 
FORD, ÜRÜN GAMININ EN POPÜLER MODELLERİNDEN 

TOURNEO CUSTOM’IN DAHA ŞIK, KONFORLU VE AKILLI 
TEKNOLOJİLERE SAHİP YENİLENEN VERSİYONLARI İLE 

YOLCU TAŞIMACILIĞINA YENİ BİR SOLUK GETİRİYOR. 

TOURNEO CUSTOM
ŞUBAT-MART 2018 l 7

TRANSIT CUSTOM
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Ford’un yenilenen ticari modelleri Transit Custom ve     
Tourneo Custom Türkiye’de satışa sunuldu. Ford’un yeni 
2.0L EcoBlue motoru ile donatılan Custom serisi, yeni 
Transit Custom ile dayanıklı Transit ailesini konfor ve tek-
nolojide bir üst seviyeye taşırken, yeni Tourneo Custom 
ile de VIP ve turistik kullanımlar başta olmak üzere şık 
tasarım, premium fonksiyonel iç mekanı ile yolcu taşıma-
cılığında iddiasını artırıyor.  

Cesur ve profesyonel dış görünüm, 
ergonomik ve teknolojik iç mekân 
Yeni Transit Custom ve Tourneo Custom’ın dinamik ve 
profesyonel ön görünümü, altıgen şekilli ızgarası ve yeni 
tasarım farlarıyla Ford’un en yeni binek otomobilleriyle 
aynı tasarım DNA’sını paylaşıyor. En son aydınlatma tek-
nolojilerinin kullanıldığı serinin üst modellerinde gündüz 
yanan LED farlar ve güçlü HID Xenon dinamik farlar dik-
kat çekiyor. Tourneo versiyonunda 5 krom çıtalı ön ızgara 
ile dikkat çekici bir görünüm sunan Custom, iç mekândaki 
premium malzeme ve tasarım detayları ile üst seviye bir 
kalite atmosferi ve sessiz bir yolculuk sağlıyor. 
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Mükemmel malzeme kalitesi, titiz 
işçiliği ve dokuz kişilik yolcu taşıma 
kapasitesiyle Yeni Ford Tourneo Custom, 
kusursuz bir konfor vadediyor. Güvenlik, 
Yeni Tourneo Custom’da birinci öncelik. 
Sizi, yolcularınızı ve aracınızı korumak 
için tasarlanmış teknolojilerle donatılan 
araç, Euro NCAP’tan 5 yıldız alarak 
güvenilirliğini kanıtladı. 

Konfor ve güvenlik 
Tourneo Custom’ın 
DNA’sını oluşturuyor

AVRUPA’NIN 1 NUMARALI TİCARİ 
ARACI TRANSIT CUSTOM, SINIFININ 

EN İYİ YÜK KAPASİTESİNİN YANI 
SIRA FONKSİYONEL VE TEKNOLOJİK 

DETAYLARLA MÜŞTERİLERİNİN HAYATINI 
KOLAYLAŞTIRIYOR. YENİ TOURNEO 

CUSTOM İSE TİCARİ ARAÇ SEGMENTİNDE 
İLK OLARAK HER BİRİ BAĞIMSIZ 

HAREKET EDEN VE TOPLANTI DÜZENİ 
SUNABİLEN ESNEK KOLTUK DÜZENİYLE 

HER YOLCULUKTA BUSİNESS CLASS 
KONFORU VAADİYLE HEM İŞ HAYATI HEM 

DE ÖZEL KULLANIMLAR İÇİN YEPYENİ BİR 
SEYAHAT DENEYİMİ SUNUYOR. 



Sunulan diğer pratik özellikler arasında vites kolunun altında katlana-
bilir bir bardak tutucuya ilave olarak konsolun iki yanındaki bardak 
tutucular ve 2 litrelik şişe tutucular bulunuyor. Saklama alanlarını ve 
kullanılabilirliği geliştirmek için tamamıyla yeniden tasarlanan kapı 
panellerinde üç büyük saklama bölmesi ve dekoratif kapı kaplamasına 
entegre edilen yeni bir pratik tutamak yer alıyor. 

Verimli EcoBlue motor, konforlu otomatik şanzıman
105, 130 ve 170 PS güç sunan ve önceki motora göre yüzde 13’e va-
ran yakıt tasarrufu sunan ve alt devirde yüzde 20 daha iyileştirilmiş 
torka sahip yeni 2.0 L EcoBlue motorla donatılan Transit ve Tourneo 
Custom’da, 170 PS güç sunan versiyonlar tercih edilirse altı ileri Se-
lectShift otomatik şanzıman seçeneği de sunuluyor. Trend ve Deluxe 
donanım seviyesi ile sunulan yeni Transit Custom’da iki farklı tavan 
yüksekliği, iki aks mesafesi seçeneği, 3,2 – 3,4 ton arası Azami Yüklü 
Ağırlık, 1370 kg.’a ulaşan yük taşıma kapasitesi ile van, kombi ve kom-
bi van modelleri yer alıyor. Trend, Titanium ve Titanium Plus donanım 
seviyesi ile sunulan yeni Tourneo Custom’da ise uzun ve kısa şasi ver-
siyonları bulunuyor. 
Tourneo Custom’da sunulan arka havalı süspansiyon sistemi ise, araç 
ne kadar yüklü olursa olsun konfordan ödün vermeyen bir yolculuk 
sağlıyor. Çift taraflı kayar kapılar da kolaylıkla inip binmeye ve arka 
koltuklara rahatça erişime imkân tanıyor. 

Yeni Transit Custom yük alanında sınıfının lideri
Yeni Transit Custom’da 2,4mt x 1,2mt boyutlarındaki yükler dahi ko-
layca taşınabilirken, ön yolcu koltuklarının kullanılması engellenme-
den 3-4 metre uzunluğundaki yükler de taşınabiliyor. Camlı ara bölme 
ile birlikte toplamda 6 metreküplük bir yük alanı sunulurken, uzun 
dingil mesafesine sahip versiyonda 6,8 metreküp yük alanı sunuluyor. 
Sınıfındaki diğer araçlara kıyasla en geniş yan yükleme kapı açıklığına 
sahip olan model, kayar kapılarda bulunan yeni kontrol mekanizması 
da yükleme sırasında kapının güvenli şekilde açık tutulmasını sağlıyor.
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İlk defa yeni Fiesta ile lanse edilen Ford’un yeni 
iç tasarım felsefesini esas alarak tamamen yenilenen 

kabindeki gösterge paneli, tüketicilerin akıllı cihaz ve 
tablet kullanımına göre kullanıcı odaklı bir düzen sunu-
yor. Kabinin genişliğini vurgulayan güçlü yatay tasarım 
unsurlarıyla desteklenen yeni gösterge paneli, uzun çalış-
ma saatlerini araçlarında geçiren ve kabini mobil bir ofis 
olarak kullanan sürücüler için pratik dokunuşlar içeriyor. 
Yeni göstergeler ve kontrol panelleri sürücüye daha fazla 
ergonomi ve rahat kullanım sağlıyor. Ön panelde, Custom 
sürücülerine basit konuşma komutları kullanarak ses, na-
vigasyon ve bağlantılı akıllı telefonlarına kumanda etme 
olanağı da verecek olan SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemi-
ni içeren tablet esintili 8 inç renkli dokunmatik ekran su-
nuluyor. İç mekânda sınıfının lideri saklama alanına sahip 
olan Transit Custom, sadece ön panelinde 25 litreye ka-
dar saklama alanı sunuyor. Üst yüzeydeki üç açık bölme, 
notluk veya mobil cihazlar için uygun bir alan sunarken, 
7,5 litrelik büyük torpido gözünün altındaki kapalı bölme 
ise A4 büyüklüğündeki dosyaların koyulabileceği bir alan 
sağlıyor. 

10

YENİ TRANSIT CUSTOM DAHA KOLAY 
VE DAHA VERİMLİ ÇALIŞMANIZA 

YARDIMCI OLAN PEK ÇOK AKILLI VE 
PRATİK ÖZELLİKLE DONATILDI. GENİŞ 
YÜK ALANINA ERİŞİMİN SON DERECE 

KOLAY OLMASI İLE TRANSIT CUSTOM’A 
YÜKLERİNİZİ YERLEŞTİRMENİN 
BASİTLİĞİNE ŞAŞIRACAKSINIZ.

TOURNEO CUSTOM’IN 
BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ 

HAREKET EDEBİLEN
6 KOLTUĞU, 30’UN ÜZERİNDE 
KONFİGÜRASYON SUNUYOR. 
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FORD TRANSIT CUSTOM, ÇAPRAZ 
TRAFİK UYARI SİSTEMİYLE KÖR NOKTA 

BİLGİ SİSTEMİNİ AVRUPA’DA İLK KEZ 
SUNAN FORD VAN OLMA ÖZELLİĞİNİ 

TAŞIYOR. KÖR NOKTA UYARI SİSTEMİ, 
KÖR NOKTA BÖLGESİNE GİREN VEYA 

YAKLAŞAN ARAÇLARI TESPİT ETMEK 
İÇİN RADAR SENSÖRLERİ KULLANIYOR 

VE DİKİZ AYNASINDA UYARI IŞIĞI İLE 
SÜRÜCÜYÜ UYARIYOR.

Yeni Tourneo Custom ile 
her yolculukta Business Class konforu
Yeni Tourneo Custom, müşterilerin araçlarını nasıl kullandıkla-
rı ve en çok önem verdikleri oturma düzenleri hakkında detaylı 
araştırmalar sonucu geliştirildi. İlk kez 2013 yılında lanse edi-
len Tourneo Custom, yenilenen ön tasarımı ve yepyeni premi-
um iç mekanıyla rafine ve sofistike bir yolculuk sunuyor. Yeni 
Tourneo Custom, segmentinde arka yolcu kabininde birbirin-
den bağımsız olarak hareket edebilen 6 koltuk sunan tek model 
olarak dikkat çekerken, 30’un üzerinde koltuk konfigürasyonu 
ile yolcu kabininin ihtiyaca göre tasarlanmasına imkân tanıyor. 
Arka yolcu kabininde birbirine bakan 6 koltuklu kombinasyon 
ile konferans düzenine geçilebilirken, yolculara kabini dilediği 
şekilde kullanma imkanı sunuluyor. Koltuklar, çalışma arka-
daşlarıyla toplantı ortamından bire bir görüşmelere kadar çeşitli 

amaçlara göre kolayca düzenlenerek daha esnek ve interaktif 
bir çalışma ortamı yaratabiliyor. Orta koltuk sırtlıklarını katla-
yıp düz yüzeyi masa olarak kullanabilme ve koltukların ikinci 
sırasını konferansta olduğu gibi düzenleyebilme özellikleri ise 
kolaylık sağlıyor. Her bir koltuk bağımsız olarak katlanıp kal-
dırılarak, limuzin tarzı geniş bir alan ya da bagajlar için geniş-
letilmiş alan yaratılabiliyor. Yeni Tourneo Custom’da yolcular, 
bağımsız arka klima sistemi, 6’sı arka yolcu kabininde olmak 
üzere 8 USB girişi ve 10 hoparlörlü ses ve müzik sisteminin de 
keyfini çıkarabiliyorlar. 
Yeni Tourneo Custom, Trafik Levha Tanıma Sistemine sahip 
Akıllı Hız Sınırlandırıcı, Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Geri Gö-
rüş Kamerası, arka havalı süspansiyon, Ford SYNC Acil Durum 
Yardımı ve otomatik vites gibi özelliklerle hem sürüş konforu-
nu hem de güvenliği en üst boyuta taşıyor.

“Türkiye’de üreterek başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarına ihraç ettiğimiz ve pazara sunduğumuz 
günden itibaren hem Türkiye hem Avrupa’da önemli bir başarı kazanan Custom modelimizi, müşterilerimizin 
beklentileri doğrultusunda daha çekici, daha akıllı ve daha verimli olmak üzere geliştirdik. Iş hayatının 
gereklerini yerine getirmek için güçlü ve verimli EcoBlue motorlara sahip dayanıklı Transit Custom araçlarımızı 
kullanan ticaret erbabı, aynı zamanda günümüz teknolojilerini her daim yanlarında taşıyarak seyahatleri 
süresince de işlerini yerine getirebiliyor olacak.  Sürücü koltuğundaki konforun yanı sıra, 9 kişiye ulaşan yolcu 
kapasitesine eşlik eden ve sınıfında ilk ve tek olarak sunulan koltuk düzeni yetenekleri ile lüks ve modern yolcu 
taşımacılığına Tourneo Custom adını yazmayı hedefliyoruz.“

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk: 

Türkiye’den dünyaya konfor ve verimlilik ihraç ediyoruz
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Yük alanında sınıfının lideri!
Yeni Transit Custom’da standart 2,4 m x 1,2 m 
boyutlarındaki paneller veya üç euro palet ko-
layca taşınabilir. Elverişli ve yenilikçi yük alanı 
uzunluğu sayesinde, ön yolcu koltuklarının 
kullanılması engellenmeden 3-4 m uzunluğun-
daki yükler de taşınabilir. Cam Ara bölme ile 
birlikte araç toplamda altı metreküplük bir yük 
alanı sağlar. Üstelik bu yalnızca kısa dingil me-
safesine sahip (L1) (kısa şasi) modellerin sahip 
olduğu bir özellik! Uzun dingil mesafesi sahip 
model (L2) (uzun şasi) ise 6,8 metreküp yük 
alanı sunar. Sınıfındaki diğer araçlara kıyasla 
en geniş yan yükleme kapı açıklığına sahiptir. 
Kayar kapılarda bulunan yeni kontrol meka-
nizması da yükleme sırasında kapının güvenli 
şekilde açık tutulmasını sağlar.

Olağanüstü sağlam gövde ile 
maksimum koruma
Yolcu güvenlik kabininin parçaları da dahil 
olmak üzere, Yeni Transit Custom’ın kaporta-
sının yüzde 40’ından fazlasında bor ve yüksek 
dirence sahip diğer çelik türleri kullanıldı. Bu 
sayede son derece hafif ve darbelere karşı di-
rençlidir. Aracın kaporta tasarımı, 4500 bilgi-
sayar simülasyonu ve 30 araçla çarpışma testi 
uygulanarak geliştirildi. 

Gelişmiş performans
Gelişmiş güç ve tork, Ford EcoBlue 2.0 litre 
motor yelpazesi ile sağlanıyor. Son derece sıkı 
Euro Stage 6 emisyon mevzuatına şimdiden 
uyum sağlayan bu gelişmiş güç aktarım meka-
nizmalarının avantajları bir dizi akıllı teknolo-
jilerle destekleniyor.

SelectShift otomatik şanzıman
170 PS motorlar, altı ileri vitesli SelectShift 
otomatik şanzımana sahip. Geniş bir yelpaze-
de şasi tipleri ve Azami Yüklü Ağırlık değerleri 
ile birlikte sunulan vites sistemi, özellikle yo-
ğun trafikte sorunsuz ve rahatlatıcı bir sü-
rüş deneyimi sunmak üzere tasarlandı. Tam 
otomatik Selectshift Şanzımanı, istediğiniz 
takdirde panel üstündeki vites kolundaki düğ-
meler ile devre dışı bırakıp manuel kullanıma 
geçebilirsiniz. Aynı zamanda daha zorlu sürüş 
şartlarında (kaygan zeminlerde ya da dik yo-
kuşlarda) dişlileri kilitleme imkânı da sunuyor. 

5 yıldızlı güvenlik
Yeni Transit Custom, güvenlikten ödün verme-
diğini Euro NCAP tarafından 5 yıldız ile ödül-
lendirilerek kanıtladı. Yeni Transit Custom’da, 
sürücü, yolcu ve hava yastıklarını etkinleştir-
mek için gelişmiş bir sistem bulunuyor. 

Yüke Duyarlı Kontrol özelliği, Elektronik Sta-
bilite Kontrol sistemini aracınızın taşıdığı top-
lam ağırlığa göre ayarlar. Bu özellik sayesinde 
Transit Custom’ın boş veya tamamen yüklü 
olması durumunda da, kontrol ve denge sağ-
lanır. Özellikle yüksek ağırlık merkezli durum-
larda ve dışa eğimli virajlarda Ford’a özel Aktif 
Devrilme Kontrolü lastikleri yerde tutmaya 
yardımcı olur.

Yolculuklardaki ofisiniz
Esnek ikili ön yolcu koltuğunun altında, ör-
neğin bir dizüstü bilgisayarın, dosyaların ve 
diğer kullanışlı ofis aksesuarlarının rahatça 
yerleştirilebileceği büyüklükte bir bölme bu-
lunur. Bu masa, dizüstü bilgisayar veya not 
panosunun kolaylıkla konulabileceği 345 mm 
x 240 mm ölçülerinde kullanım alanına sahip.

FARK YARATAN ÖZELLİKLER
Yeni Transit Custom ailesine, hem kısa 
hem de uzun aks mesafesinde sunulan 
Van, Kombi ve Çift Kabinli Van modelleri 
de dâhil olmak üzere sekiz farklı geniş 
karoser ve oturma seçeneği ile dinamik 
170 PS Spor serisi öncülük ediyor. Sport 
serisinin imzası niteliğinde olan kaput 
üstündeki çift şerit ve dış görünüm 
yeniden tasarlandı ve siyah ile turuncu 
ve gümüş renkte iki farklı renkte şerit 
eklendi.  Sportif tasarım, kabartmalı 
kumaş ve deri desteklerini buluşturan 
kısmen deri siyah iç döşemelerle birlikte iç 
kısımda da kendisini gösteriyor.

Sınıfının zirvesi 
Sport serisi yepyeni bir 
görünüme kavuşuyor
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AKILLI FORD TEKNOLOJİLERİ

YAYA ALGILAMA ÖZELLİKLİ ÇARPIŞMA ENGELLEME YARDIMI 

TRAFİK İŞARETİ ALGILAMA SİSTEMİ

AKILLI HIZ ASİSTANI

KAMERA VE RADAR YOLU TARAR   
FRENLER DEVREYE GİRER 

Yeni Transit Custom ve Yeni Tourneo Custom içerisinde yer alan Akıllı Ford teknolojileri, 
sürücüler, yolcular ve diğer yol kullanıcıları için seyahatleri daha güvenli, rahat ve 
kullanışlı hale getirmek için tasarlandı.

- Ön kamera ve radar, yolun üstündeki ve yakınındaki 
   araç ve yayaları tarar.

- Sistem, geceleri araç ve yayalar gece far ışığının sınırları içerisinde 
  olduğunda da devreye girer.

- Olası bir çarpışma belirlendiğinde sistem sizi uyarır.
- Sürücüden tepki gelmezse, sistem otomatik fren yapar.

- Ön kamera trafik işaretlerini tarar

- Sistem hız sınırlarını ve diğer trafik işaretlerini tanır 

- Eğer sürücü hızlanırsa, son hız limiti bir ikaz ile gösterilir

- Ön kamera yoldaki trafik işaretlerini tarar

- Sistem hız limitlerini algılar

- Hızı yasal sınırlara göre ayarlar

https://youtu.be/gZ9NBpADTwE

ARAÇ HIZI 
80KM/H  

70 KM/H

ARAÇ HIZI 
50KM/H  

50 KM/H

KAMERA TRAFİK 
İŞARETLERİNİ TARAR 

KAMERA YOL İŞARETLERİNİ TARAR

SÜRÜCÜYÜ UYARIR 

HIZI AYARLAR

RADAR YOLU TARAR
BELİRLENEN MESAFEYİ KORUR

ADAPTİF HIZ KONTROL 
- Sürücü istediği seyir hızını ayarlar

- Ön kamera öndeki araçları tarar

- Sistem öndeki araçlarla mesafeyi korur

- Yol açık olduğunda belirlenen hıza geri döner
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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

TURGAY KÜÇÜKBAŞ VE AİLESİ / FORD CONNECT

OSMAN GÜVEN / FORD RANGER

MAŞALLAH DEMİRSAPLI / FORD TRANSIT

HÜSEYİN YAMAN / FORD TOURNEO CUSTOM

ERDAL KARADENİZ / FORD TOURNEO COURIER BLACKLINE

YAKUP DOĞAN / FORD FOCUS

AYSAN GÜLER / FORD FOCUS

RASİM KIVARÇ / FORD TOURNEO COURIER

MESUT BAŞKAPAN / FORD COURIER

HAŞİM TAŞKAYA / FORD TOURNEO COURIER



20 ŞUBAT-MART 2018 l 21

MARDİN’İN GÜNEŞLE KAVRULAN TOPRAKLARINDA MİSTİK BİR YAPI 4 BİN 
YILDIR AYAKTA DURUYOR. DİNLERİN, KÜLTÜRÜN MOZAİĞİNİ BARINDIRAN 
BU BÖLGENİN EN DEĞERLİ YAPILARINDAN BİRİ DEYRULZAFARAN 
MANASTIRI. KADİM ÖĞRETİLERİN DUVARLARINDA BİNLERCE YILDIR 
YANKILANDIĞI DEYRULZAFARAN, ZİYARETÇİLERİNİ BİR ZAMAN 
YOLCULUĞUNA ÇIKARIYOR; MİMARİSİYLE KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR. 

Keleşlerlife
Gezi

Binlerce yıl öncesine açılan kapı: Şahmeran’ın çığlığını duyan insanlar yaşamış zamanında. Bir 
uygarlık gidip yenisi gelmiş. Dinler, birbirleriyle barış içinde 
yeşermiş. O günlerden yadigâr Mardin, bugün her sokağında 
her adımda bir müze gibi karşılıyor misafirlerini. Anlatacak 
çok yer, yazacak çok hikâye var. Biz bunlar arasından belki 
en eskilerinden birini, Deyrulzafaran Manastırı’nı taşıyoruz 
sayfalarımıza. 
Deyrulzafaran Manastırı’nın tarihi, Mardin’in tarihiyle paralel 
biçimde kuşatmalardan, savaşlardan, yıkımdan ve yeniden 
yükselişten nasibini almış. Manastırla ilgili yapılan araştırma-
lar gösteriyor ki, bugünkü şeklini 18’nci yüzyılda alan yapı-
nın temelleri Güneş Tapınağı’na kadar uzanıyor. Manastırı 
ziyaret ettiğiniz süre boyunca sıra dışı bir atmosferin içerisine 
adım atıyorsunuz. Her bir duvarda ve her yeni mekânda o 
zamana kadar orada yaşamış insanlardan yadigâr ayrı bir ha-
vayı soluyorsunuz. Manastır, önce Güneş Tapınağı daha sonra 
da Romalılarca kale olarak kullanılan bir kompleks üzerine 
inşa edilmiş. Romalıların bölgeden çekilmesiyle birlikte Aziz 
Şleymun bazı azizlerin kemiklerini kaleye getirince manastır 
özelliği kazanmış. Uzun süre Mor Şleymun Manastırı olarak 
bilinen kadim yapı, Mardin ve Kefertüth Metropoliti Aziz 
Hananyo’nun 793 yılından başlayarak büyük bir tadilat yap-
masından sonra Mor Hananyo Manastırı adını almış. 15’inci 
yüzyıldan sonra ise Manastırın etrafında yetişen zafaran (saf-
ran) bitkisinden dolayı Manastır, Deyrulzafaran (Safran Ma-
nastırı) adı ile anılmaya başlanmış. 
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nin dış kısmının üst bölümünde bulunan çeşitli hayvan fi-
gürlerini gösteren resimler dikkat çekici. Günümüze kalan 
fresk, kilisenin güney tarafında yer alıyor. Fresk, 793 yılında 
Manastır’da büyük bir restorasyon yaptıran Aziz Hananyo’yu 
tasvir ediyor. Kilisenin kuzey ve güneyinde bulunan apsis-
lerdeki ahşap kduşkudşinler (ayin eşyalarının durduğu alan) 
1699 yılında yapılmış.  

Meryem Ana Kilisesi
Ana avlunun kuzeydoğusunda kalan Meryem Ana Kilisesi, 
Manastır’ın ilk kilisesi olarak kabul ediliyor. Patrik 2. Cercis 
döneminde (1686-1708) kilisenin bir kısmı onarımdan geç-
miş. Apsis kısmında Bizans dönemine ait mozaikler mevcut. 
Tavanların ve duvarların bir kısmı da Bizans tarzında pişmiş 
tuğladan yapılmış.

Bugün Süryani Kilisesi’nin en önemli 
dini merkezlerinden biri olma özelliğini 
koruyan Manastır aynı zamanda Mardin 
Metropoliti’nin ikametgâhı. Süryaniler, 
Deyrulzafaran Manastırı’nı dua ve be-
reket almak için ziyaret ediyor. Bunun 
yanında Mardin’in önemli turistik çekim 
merkezlerinden biri olan Deyrulzafaran 
Manastırı’na her yıl binlerce yerli ve ya-
bancı turist ilgi gösteriyor. Kubbeleri, 
kemerli sütunları, ahşap el işlemeleri, iç 
ve dış mekânlardaki taş nakışları ile bir 
sanat eseri olan Deyrulzafaran Manastırı; 
Manastır, Güneş Tapınağı, Azizler Evi, 
Mor Hananyo Kilisesi ve Meryem Ana 
Kilisesi bölümlerinden oluşuyor.
 
Güneşe adanan hayatlar   
Güneş Tapınağı, manastırın hatta Mar-
din’in günümüze kalan en eski yapı-
larından biri olma özelliği taşıyor. Ne 
zaman inşa edildiğine dair kayıt bulun-
mayan tapınakla ilgili yapılan bilimsel 
araştırmalar günümüzden 4 bin yıl ön-
cesine tarihlendiğini ortaya koydu. 
Yapı, o dönemde Güneş Tapınağı ola-
rak kullanılıyordu. Güneş Tapınağı, 
Mor Hananyo Kilisesi’nin doğu köşe-
sinde bulunuyor ve iki kısımdan olu-
şuyor. Girişinde beşik tonozlu şeklin-
de yontulmuş taşlar bulunuyor. İkinci 
kısım ise düz ve iri taşların geometrik 
yapıda, harç, kum, kireç ve benzeri malzeme kullanılmadan 
birbirine kenetlenmiş bir tavanın altında yer alıyor. Tapınağın 
doğu ve güney cephesinde kalan iki kuşağın ise sunak yeri 
olduğu tahmin ediliyor. 

 Azizler Evi 
Azizler Evi, Aziz Hananyo Kilisesi’nin 
güneydoğu cephesinde yer alıyor. Yük-
sekliği 10.5, genişliği ise 5.4 metre olan 
bu binanın tarihi, Manastır’ın kuruluş 
tarihi olan 5’inci yüzyıla kadar gidi-
yor. Bazı azizlerin kemikleri ile birlikte 
Manastır’da görev yapan bazı patrik ve 
metropolitler de burada gömülü. Burada 
bulunan 7 nişten 4 tanesi metropolitlere, 
3 tanesi de patrik mezarlarına ait. 

Mor Hananyo Kilisesi (Kubbeli Kilise)
Kilise, Bizans İmparatoru Anastasius döneminde, milattan 
sonra 491-518 yılları arasında, kardeş olan Süryani mimar-
lar Theodosius ile Theodore tarafından inşa edilmiş. Kilise-

ŞUBAT-MART 2018 l 23

Keleşlerlife
Gezi

Deyrulzafaran Manastırı, Mardin’in 
4 kilometre doğusunda bulunuyor. 
Manastırı ziyaret etmek için Mardin’e 
Istanbul, Ankara ve Izmir gibi 
büyükşehirlerin birçoğundan havayolu 
ve karayolu ile ulaşım mümkün. 
Mardin kent merkezine araçla 20 km 
uzaklıktaki Kızıltepe ilçesinde yer alan 
Mardin Havalimanı’ndan havayolu 
şirketlerinin sağladığı servislerle veya 
minibüse binerek merkeze gelebilir, 
buradan manastıra geçebilirsiniz. 
Mardin’in merkez ilçesine bağlı Alımlı 
Mahallesi’nde yer alan manastır, 
taksiyle 15 dakika uzaklıkta. Geniş bir 
otoparkın da bulunduğu manastıra 
araç kiralayarak da ulaşabilirsiniz. 
Deyrulzafarân Manastırı’nı haftanın 
her günü ziyaret etmek mümkün. 
Yaz aylarında 09.00-11.30 ile 14.00-
17.30, kış aylarında ise 08.00-13.30 
ile 13.30-16.00 saatleri arasında 
gezilebiliyor ancak ibadet yapılan bazı 
kısımlar ziyaretçilere kapalı. Manastıra 
gittiğinizde bahçesindeki kafede 
sunulan mahlepli çörekten yemeyi ve 
yanında Deyrulzafaran çayını içmeyi 
ihmal etmeyin. 

Nasıl gidilir? 

MANASTIRIN AZİZLER EVİ BÖLÜMÜNDE BURADA GÖREV YAPAN PATRİK VE METROPOLİTLERİN MEZARLARI 
BULUNUYOR. İNANIŞA GÖRE İSA PEYGAMBER’İN YERYÜZÜNE DOĞUDAN İNECEĞİ RİVAYET EDİLİYOR. AZİZLER 
EVİ’NE DEFNEDİLEN METROPOLİTLER, İSA’YI KARŞILAYABİLMEK İÇİN OTURUR DURUMDA VE YÜZLERİ DOĞUYA 
DÖNÜK OLARAK GÖMÜLÜYORLAR. MANASTIR İBADETE AÇIK OLDUĞUNDAN RAHİPLER VE ÖĞRENCİLERİN 
YAŞAMLARI YÜZYILLAR ÖNCESİNDE OLDUĞU GİBİ DEVAM EDİYOR.



Trafikteki cinsiyet ayrımının aşılması ve kadın sürücülerin 
maruz kaldığı her türlü şiddetin önlenmesi için 

araştırmalarla ortaya konulan somut adımlar var. 

s Çocukların oyuncak ve oyun seçiminde özgür 
bırakılması göz ardı edilemeyecek bir çözüm. Bu 
yöntem, hem arabalarla ilgili anlamların cinsiyete 
dayalı olmaması adına, hem de zihinsel açıdan 
eşit gelişim sağlayacak oyuncaklardan her iki 
cinsiyetten çocuğun da faydalanması adına 
katkı sağlayacak bir yöntemdir.

s Çocuklara olduğu kadar yetişkinlere yönelik 
her türlü kültürel metinde de kadın sürücülerin 

ve “trafik cinsiyeti” temsilinin eşitlikçi bir şekilde 
dönüştürülmesi gerekiyor. Dizilerde, filmlerde, 

reklamlarda kadınların sürücü olarak temsilinin 
artırılması büyük kitlelere mesaj verilmesi açısından 

çok önemli. 

s Sürücü eğitimlerinin gerçekleştirildiği 
merkezlerde ve ilgili kamu-sivil toplum 
kuruluşlarının faaliyetlerinde cinsiyet 
eşitliğine yönelik eğitimlerin etkin ve 
yaygın biçimde vurgulanması gerekiyor.

s Son olarak; erkekler direksiyon 
başındaki kişinin başka birinin eşi, 
annesi veya kızı olduğunu unutmamalı. 
Hepimiz bu toplumun bir parçasıyız ve 
sosyal hayatımızda bize ve sevdiklerimize 
nasıl davranılmasını istiyorsak 

başkalarına da öyle davranmalıyız.

Kadın-erkek eşitliği 
sürekli vurgulanmalı! 
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ERKEKLER DİREKSİYON BAŞINDAKİ KİŞİNİN BAŞKA BİRİNİN 
EŞİ, ANNESİ VEYA KIZI OLDUĞUNU UNUTMAMALI. HEPİMİZ 
BU TOPLUMUN BİR PARÇASIYIZ VE SOSYAL HAYATIMIZDA 
BİZE VE SEVDİKLERİMİZE NASIL DAVRANILMASINI 
İSTİYORSAK BAŞKALARINA DA ÖYLE DAVRANMALIYIZ.

TRAFİKTE 
CİNSİYET 
EŞİTLİĞİ: 

HEMEN 
ŞİMDİ! 

Kadınların toplum yaşamında maruz kaldığı şiddet, trafikte de 
aynı şekilde devam ediyor. Kadın sürücülerin karıştığı trafik 
kazalarında başka bir araç tarafından sıkıştırılma, sözlü, kor-
nalı veya sinyalli taciz öncelikli nedenler arasında sıralanıyor. 
Son 10 yılda, ehliyet sahibi kadınların sayısı iki kat artarken, 
toplam sürücülerin içerisinde kadınların oranı yüzde 20’nin 
üzerine çıkmış durumda. Trafik otoritelerine göre kadınlar 
erkeklere göre daha bilinçli ve tedbirli araba kullanıyor, tra-
fik kurallarına daha çok riayet ediyor. Kadın sürücüler, yolcu 
güvenliğine verdikleri önemle, araçlarında trafik ve ilk yardım 
seti bulundurmada, kendilerine, eşlerine ve çocuklarına emni-
yet kemeri taktırmada son derece özenliler. Peki, tüm bunlara 
rağmen kadınların trafikte karşılaştıkları baskının altında yatan 
temel nedenler neler? 
Bu sorunun yanıtında toplumsal değer yargılarının, bazı yanlış 
uygulamaların büyük rolü var. Hatta “kadın sürücü” tabiri bile 
özünde cinsiyetçi bir ayrımı içeriyor diyebiliriz.

“Oyuncak arabayla oynamak 
kız çocuklarının da hakkı” 
Aslında söz konusu ayrım çocukluk yıllarına kadar uzanıyor. 
Erken çocukluk döneminde psikomotor gelişimi destekleyen 
oyunlar, etkinlikler daha çok erkek çocuklarına ithaf edilmiş 
durumda. Kız çocukları ilerde iyi araba kullanmalarını destek-
leyebilecek, hem düşünerek hem de fiziksel eylemle hareket 
edebilecekleri oyunlardan uzak kalıyor. Eliyle bir oyuncak ara-
bayı sürüp o arabanın hangi tekerinin hangi yöne gittiğinde na-
sıl hareket ettiğini deneyimleyen kız çocuklarının sayısı erkek 
çocuklarına göre daha az. Ülkemizde kadınların birçoğu araba 
kullanmaya yönelik bilgi ve beceriyle çok ilerleyen 
yaşlarda tanışıyor. Bu nedenle sonradan edilen bu 
deneyimin oturması zaman alıyor. Ve ne yazık ki 
cinsiyetçi bir yaklaşımı her sürücü kadın yaşı-
yor. Bu sorunun her geçen gün eğitim seviyesi 
yükseldikçe düzeleceği aşikâr. Ama kadınlar 
üzerindeki bir takım kemikleşmiş yargıları ve 
temelini çeşitli inanışlardan alan sınırlamaları 
aşmak gerçekten toplumsal bir aydınlanmay-
la mümkün olabilir. Bu aydınlanma yalnızca 
kadınların yaşadığı sıkıntıları değil, toplum 
olarak gelişimimizi engelleyen birçok baş-
ka problemi de ortadan kaldıracaktır. 

Erkekler kadınlardan 
daha çok kaza yapıyor
Trafikteki “erkek özgüveni” so-
nuçları itibarıyla oldukça dik-
kat çekici. Sürücü davranışı 
ile ilgili araştırmalar, top-
lumsal cinsiyet kalıp yar-
gılarının erkeklerin kendi 
yetkinliklerini olduğundan 
daha iyi algılamalarına se-
bep oluyor. Böylece daha 
fazla riskli davranışa giri-
yor ve kazalara karışma 
oranları daha fazla gerçek-
leşiyor. 

Araştırmalar, genel yargıların; kadınların kendi öz-yeterliliklerini 
azımsamalarına, araç kullanmaktan kaçınmalarına, kullanmayı 
ertelemelerine ya da kendilerine yönelik olumsuz ön yargıları 
hatırladıkları anlarda olduğundan daha kötü performans sergi-
lemelerine sebebiyet verdiğini gösteriyor. 
Araç kullanımına cinsiyet biçmek hem kadınlar hem erkekler 
için olumsuz ve tehlikeli sonuçlar doğuruyor. Ancak erkekler 
için bu olumsuz sonuçlar trafikte kendi davranışları ile sınırlı 
kalırken, kadınlar için ulaşım tercihi ve meslek seçme özgürlü-
ğünden tutun da birebir tacize varan, toplumdaki statüsünden 
öz-değer/öz-yeterlilik duygularına uzanan bir yelpazede etki 
yaratıyor ve sırf cinsiyetinden ötürü bir bireyi diğerinden daha 
dezavantajlı konuma getiriyor.  

Keleşlerlife
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TRAFİK, TOPLUMSAL 
ALIŞKANLIKLARIMIZIN BİREBİR 

AYNASI GİBİ. HAYATIN AKIŞI 
İÇERİSİNDE BİRBİRİMİZE NE 
KADAR SAYGILIYSAK YA DA 

ÖNYARGILARIMIZIN ESİRİYSEK 
DİREKSİYON BAŞINDA 

DA AYNI DAVRANIŞLARI 
SERGİLİYORUZ. İŞTE BU 

NEDENLE TRAFİKTE KADIN 
OLMAK ÇOK ZOR VE ÖZELLİKLE 
ERKEK SÜRÜCÜLERİN EMPATİ 

YETENEKLERİNİ ÇOK DAHA 
FAZLA GELİŞTİRMELERİ 

GEREKİYOR. 



“Beyni internete bağlayabilmek, beyin-bil-
gisayar arayüzü araştırmaları için yeni bir 
sınır belirledi. Bir insan beyninin bilgiyi 
nasıl işlediğini kolayca anlatan veri bula-
mazsınız. Brainternet, bir kişinin kendi 
beynini ve başkalarının beynini anlamasını 
sağlayacak. Beyin aktiviteleri sürekli olarak 
izlenebilecek ve bazı etkileşimleri internet 
üzerinden yapmak mümkün olacak.”
Proje, kullanıcının kafasına bağlı bir 
Emotiv EEG cihazı tarafından toplanan 
beyin dalgası sinyallerini alarak çalışıyor. 
Sinyaller daha sonra, düşük maliyetli bir 
bilgisayar olan Raspberry Pi’ye kurulan 
programlama ara birimine anlık olarak 
aktarılıyor. Ardından tüm aktiviteleri her-
kesin rahatlıkla takip edebileceği açık bir 
web sitesi kullanılıyor.
 
Beyni anlamaya yönelik atılan 
büyük bir adım 
Proje henüz çok erken bir aşamada olsa 
da Pantanowitz, kullanıcı ve beyni ara-
sında daha interaktif bir tecrübeye imkân 
vermek için çalışmalarına devam ettiğini, 
gelecekte ise beyinden hem girdi (in put), 
hem de çıktı (out put) bilgisinin mümkün 
olabileceğini belirtiyor. Özetle projenin 
rahatlıkla somut adımlara dönüşeceği 
bilgisini veriyor. Peki, Brainternet projesi 
gerçekleşirse insanlık bundan ne tür fay-
dalar sağlayacak? Sorunun yanıtı olduk-
ça kapsamlı. En başta bir takım kişisel 
güvenlik tehlikeleri ve etik sorunlar akla 
geliyor. Bu proje, makine öğrenmede ve 
beyin-bilgisayar ara birimlerinde çok he-
yecan verici ilerlemeler sağlayacak. Topla-
nan veriler beynin çalışma dinamiklerinin 

da insanı insan yapan bilgiler bütünü yeni 
bir bedene aktarılabilir veya kişinin avata-
rına yüklenebilir. Yine fütüristler özellikle 
uzun uzay yolculukları için bu tekniğin 
son derece başarılı sonuçlar doğuraca-
ğına inanıyorlar. Gezegenler veya güneş 
sistemleri arasında yolculuk yapmak in-
san bedeni için çok katlanılabilir değil. 
Bu nedenle bizim bilincimizi taşıyan ama 
dış etkenlerden etkilenmeyen robotlar, 
insanlığı rahatlıkla ufkun ötesine götüre-
bilir. Diğer taraftan madencilik, savunma 
sanayi, su altı araştırmaları, enerji gibi in-
san bedenini fazlasıyla zorlayan alanlarda 
bizim yerimize avatarlarımız görev ya-
pabilir. Biz yine işin başındayız ama işin 
zahmetine katlanmak zorunda kalmaya-
cağız.  Tabii, bu noktada Brainternet pro-
jesi, söz konusu geleceğin yalnızca küçük 
bir ayağını oluşturuyor. Biyoteknoloji, 
kuantum, yapay zeka, robotik gibi alan-
larda elde ettiğimiz kümülatif gelişmeler, 
Kubrick’in 50 yıl önce A Space Oddysey 
filminde işaret ettiği bir geleceğe bizleri 
taşıyabilir.

anlaşılması ve bilginin beyni geliştirmek 
için nasıl kullanılacağıyla ilgili yeni yakla-
şımlar doğuracak. 

Beden ve bilinç arasındaki bağ 
yeniden yorumlanıyor 
İşin bilim-kurgusal yönü şimdilik daha 
ön planda olsa da fütüristler bu yöndeki 
gelişmelerin insan evriminde yeni bir baş-
langıca işaret ettiğini düşünüyor. Şöyle ki, 
bir gün sahip olduğumuz tüm bilgileri bir 
bilgisayara aktardığımızda fiziksel gerçek-
liğin çok fazla önemi kalmayabilir. Zira 
beynin bilgisayar ortamına aktarılması 
bilincin de varlığını burada devam ettire-
bilmesini mümkün kılabilir. Bu, aslında 
ölümsüzlük kavramına yeni bir bakış ge-
tiriyor. İleride hücreler yıkıma uğradığın-

Keleşlerlife
Teknoloji

BEYNİN İNTERNET ORTAMINA BAĞLANMASI VE BU YOLLA 
BİLGİ GİRİŞ-ÇIKIŞI YAPILMASI ÇOK UÇUK BİR FİKİRDİ. ANCAK 
GÜNEY AFRİKALI ARAŞTIRMACILARIN ULUSLARARASI BİLİM 
ÇEVRELERİNDE KABUL GÖREN PROJESİ BRAINTERNET, 
BUNUN ASLINDA O KADAR DA UÇUK BİR FİKİR OLMADIĞINI 
ORTAYA KOYDU. PROJENİN AÇIKLANAN İLK SONUÇLARI 
YAKIN GELECEK İÇİN BÜYÜK HEYECAN YARATTI. 

İnsan beyninin nasıl çalıştığını anlamak antik bir merak. 
Bir kilo 200 gramlık bu gelişmiş bilgisayarın vücudu ve 
duyguları nasıl kontrol ettiği, bilinci nasıl meydana getir-
diği genel olarak tahmin edilse de detaylara hâkim deği-
liz. En temel ifadeyle düşünce ve fiziksel aktivite beynin 
nöronlara (yapılar arası iletişimi sağlayan sinirler) ilettiği 
elektriksel ve kimyasal komutlar yoluyla sağlanıyor. Yani 
beyin, milyarlarca sinir hücresi arasında iletişim kurarak, 
o an burnumuzu kaşımamızı ya da gülümsememizi sağlı-
yor. Aynı zamanda bu sayede mutluluk, kızgınlık, korku 
gibi duygusal durumları deneyimliyoruz. Bugün tıbbın 
ve teknolojinin verdiği imkânlar sayesinde beynin hangi 
durumda hangi bölgesinin nasıl çalıştığını elektromanye-
tik dalgalar aracılığıyla gözlemleyebiliyoruz. Bu yazımız-
da açıklamaya çalışacağımız Brainternet projesi, beynin 

yaydığı elektromanyetik sinyalleri veriye dönüştürerek, 
bilgiyi global ağa yüklemeyi hedefliyor. Proje, sahip oldu-
ğumuz bilgiyi yalnızca ağa yüklemekle ilgilenmiyor aynı 
zamanda ağdan bilgi almayı da kapsıyor.  

Beyin aktiviteleri eş zamanlı olarak 
gözlemleniyor 
Güney Afrika’da bulunan Wits Üniversitesi Elektrik ve 
Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi olan ve Brainter-
net projesine de gözetmenlik yapan Adam Pantanowitz, 
Brainternet ile kişilerin beyin aktivitelerini eş zamanlı 
olarak gözlemleyebileceklerini ve bunun gelecekte hem 
beyinden internet ortamına, hem de internet ortamından 
beyine veri gönderecek bir akıllı telefon uygulaması hali-
ne geleceğini belirtiyor. 

Yazı: ERDEM ÇAĞLAYAN 

PROJE, KULLANICININ KAFASINA 
BAĞLI BİR EMOTİV EEG CİHAZI 
TARAFINDAN TOPLANAN BEYİN 
DALGASI EEG SİNYALLERİNİ ALARAK 
ÇALIŞIYOR. SİNYALLER DAHA 
SONRA, DÜŞÜK MALİYETLİ BİR 
BİLGİSAYAR OLAN RASPBERRY Pİ’YE 
KURULAN PROGRAMLAMA ARA 
BİRİMİNE ANLIK OLARAK 
AKTARILIYOR. ARDINDAN 
TÜM AKTİVİTELERİ 
HERKESİN 
RAHATLIKLA TAKİP 
EDEBİLECEĞİ AÇIK 
BİR WEB SİTESİ 
KULLANILIYOR.
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BRAINTERNET PROJESİYLE 
insan beyni 
internete açılıyor 
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BRAN KALESİ / ROMANYA 

ASHFORD KALESİ / İRLANDA ONLAR, İNSANLIĞIN 
SAVAŞLA BARIŞ ARASINA 
ÖRDÜĞÜ TAŞTAN DUVARLAR. 
BİRÇOĞU BUGÜN MÜZE 
OLARAK KULLANILSA DA 
SAVAŞIN DEĞİL BARIŞIN NE 
KADAR BÜYÜK BİR ERDEM 
OLDUĞUNU SİMGELİYOR. 

GEÇMIŞIN YÜKÜNÜ TAŞIYAN  

Keleşlerlife
10 Adımda
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Romanya’nın Braşov kentinde bulunan 
Bran Kalesi, dünyanca ünlü bir 
yapı. Zira kale aynı zamanda Vlad 
Tepeş, daha çok bilinen adıyla 
“Kont Drakula” veya “Kazıklı 
Voyvoda”yla özdeşleştiriliyor. 
Drakula’nun çeşitli defalar 
bu kalede konakladığı 
belirtiliyor. Kale, 14’üncü 
yüzyılda Bran şehrini Türk 
istilacılardan korumak için 
inşa edilmiş. 1957’de müze 
haline getirilen kalede 50’nin 
üzerinde oda bulunuyor ve 
burada geçmişten günümüze 
kullanılan eşyalar sergileniyor. 
Bram Stoker’ın Vlad Tepeş’ten 
esinlenerek 19’uncu yüzyılda 
kaleme aldığı Dracula romanı, 
Bran Kalesi’nin ününe ün katmış.

İspanya’nın Kastilya Leon bölgesindeki 
Segovia şehrinin en önemli anıt yapısı 

olan Segovia Kalesi, kentte hüküm süren 
uygarlıkların izini taşıyor. İsmi Arapça 

“Al’qasr” kelimesinden gelen kale, ilk olarak 
1200’lü yıllarda VI. Alfonso döneminde 

inşa edilmeye başlanmış. 1587’de Kral 
II.Philip’in emriyle Mimar Francisco 
de Morar ve devamında Trastamara 

Hanedanlığının eklentiler yaptığı kale, 
bölge savunmasında önemli rol üstlenmiş. 

Dışarıdan heybetli görünümü ve iç 
mimarisindeki estetik öğelerin çokluğu 

kaleyi mutlaka görülmesi gereken yerler 
arasına sokuyor. 

Manastır olarak inşa edilen ve aradan yedi 
yüzyıl geçtikten sonra otele dönüştürülen 
Ashford Kalesi, bugün de dünyanın ünlü 
isimleri tarafından konaklama amacıyla tercih 
ediliyor. 19’uncu yüzyılın ortasından itibaren 
bira üreticisi Guinness ailesinin mülkü olan 
ve 70 yıl önce otele dönüştürülen Ashford 
Kalesi’nde Pierce Brosnan, Brad Pitt ve John 
Travolta gibi isimler kalmış. 350 dönümlük 
alan üzerine inşa edilmiş olan kalede 82 oda 
yer alıyor. Özgün mimarisi sıkı şekilde korunan 
Ashford Kalesi, İrlanda’nın en çok ziyaretçi 
çeken yerlerinden biri. 

10 ETKİLEYİCİ KALE

SEGOVIA  KALESİ / İSPANYA 

Yazı: ERDEM ÇAĞLAYAN 



Londra dışındaki Windsor kasabasında bulunan 
Windsor Kalesi; tarihi, ihtişamlı görünümü 

ve kraliyet ailesinin çalkantılı yaşamına 
ev sahipliğiyle tüm dünyada tanınıyor. 

İngiliz kraliyet ailesinin soyadıyla aynı 
adı taşıyan kale, dünyanın en eski ve 
en büyük kalelerinden biri. 11’inci 
yüzyılda inşa edilen Windsor Kalesi, 
tam 268 tenis sahası büyüklüğünde 
bir alana yayılmış durumda. Kalede 
Rembrandt, Rubens, Leonardo Da 

Vinci, Canaletto ve Gainsborough gibi 
sanatçıların eserleri bulunuyor. 900 

yıllık tarihi boyunca içinde yaşayanlardan 
yadigâr birçok eserin sergilendiği kale, bu 

yanıyla bir sanat galerisini andırıyor. 
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MATSUMOTO KALESİ 
JAPONYA
Matsumoto Kalesi, adını aldığı şehrin 
merkezinde, etrafı göletle çevrili ahşap bir 
kale. 1504 yılında inşa edilen ve 19. yüzyıla 
kadar kullanılmaya devam eden Matsumoto 
Kalesi, ahşap bir yapının nasıl bu kadar 
yüksek inşa edilebildiği sorusunu akıllara 
getiriyor. Sorunun yanıtı ise dönemin Japon 
ustalarının dehasında gizli. 

COCA KALESİ / İSPANYA

SİNOP KALESİ / TÜRKİYE

BURG HOCHOSTERWITZ / AVUSTURYA Unesco Dünya Mirasları listesinde yer alan 
Prag Kalesi, 10’uncu yüzyıldan kalma Roma ve 
14’üncü yüzyıldan kalma Gotik mimari tarzında 
binaları bir arada barındırıyor. Dünyanın en geniş 
kale yapısına sahip olma rekorunu da elinde 
bulunduran kalenin inşasına 9’uncu yüzyılda, 
Prag’a hâkim bir tepede başlanmış. Kale; Aziz 
Vitus Katedrali, Eski Kraliyet Sarayı, Altın Yol, 
Yaz Bahçeleri, Aziz George Bazilikası ve bir 
işkence odasının da bulunduğu Beyaz Kule gibi 
yapılara ev sahipliği yapıyor. 

İspanya’nın etkileyici bir diğer kalesi olan Coca Kalesi, Segovia 
bölgesinde bulunuyor. Katolik ve Müslüman mimarisinden izler 
taşıyan kale, görünümü itibarıyla Avrupa’nın en sıra dışı yapılarından 
biri aynı zamanda. Gotik sanatının Arap motifleriyle birleşmesinden 
meydana gelen müdeccer (mudejar) üslubunda inşa edilen yapı, 
bu üslubun en güzel örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Kalenin 
yapımı 1473’te Alonso de Fonseca tarafından emredilmiş. Tarihte 
birçok önemli figürü ağırlayan Coca Kalesi, yıllar boyunca Fonseca 
ailesinin erkek mirasçılarına devredilmiş. 

Milattan önce 9’uncu yüzyılda Milet’ten gelerek 
Sinop’ta koloni kuran göçmenler tarafından 
yapıldığı düşünülen Sinop Kalesi,  IV. Mithridat 
döneminde onarılarak günümüzdeki sınırlarına 
ulaşmış. Sinop şehir merkezini tamamen 
çevreleyen kalenin surları Karadeniz’in dalgaları 

ve yapılaşma nedeniyle zaman içerisinde zarar 
görse de günümüze önemli bir kısmı 

kalmış durumda. Bir bölümü uzun 
süre cezaevi olarak kullanılan 

Sinop Kalesi, 1996 yılında 
müzeye çevrildi. Cezaevi 

olarak hizmet verdiği 
dönemde bir sürgün 
yeri olarak anılan 
cezaevi, birçok ünlü 
kişiye ev sahipliği 
yapmış.

Burg Hochosterwitz, St. Veit’in yakınında yemyeşil bir vadi 
üzerinde, çevresine göre 160 metre yükseklikte bulunuyor. 
Orta Çağ mimarisinin tüm özelliklerini taşıyan kalenin temeli 
ise 860 yılına dayanıyor. 1570 yılından itibaren yapılan bazı 
eklentilerle günümüze kadar ulaşan kale, büyüleyici bir 
görünüme sahip. Dolomite kayasının üzerine inşa edilen Burg 
Hochosterwitz’in bazı bölümleri ziyaretçilere açık. 
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WINDSOR KALESİ / İNGİLTERE

TRAKAI KALESİ  
LİTVANYA 
Bir ada üzerinde yer alan Trakai 
Kalesi, harika bir manzara 
sunan Galve Gölü‘nün 
ortasında bulunuyor. Kalenin 
yapımına ilk olarak Trakai 
dükü Kestutis tarafından 
14’üncü yüzyılda başlanmış. 
Trakai’den kaleye giriş 
yapabilmek için Galve Gölü 
üzerine inşa edilen 100 
metre uzunluğundaki ahşap 
köprüden geçmek gerekiyor. 
Trakai Kalesi’nin bulunduğu bölge 
Türk tarihi açısından da ilginç bir 
yere sahip. Hazar Türklerinin bir kolu 
olan Karay Türklerinin bir kısmı Kırım 
üzerinden geçerek bu bölgeye yerleşmiş. 
Bölgede halen az sayıda da olsa Karay soyundan 
gelen Türk yaşıyor. 

PRAG KALESİ 
ÇEK CUMHURİYETİ 



Türk mutfak kültürünün, özellikle de sabah kahvaltılarının ayrılmaz ikili-
si tahin pekmez, yüzyıllardır sofralardaki yerini koruyor. Tahin de pekmez 
de geleneksel üretim yöntemleriyle Anadolu’nun her köşesinde ter-
cih ediliyor. İkisi bir araya geldiğinde kimi zaman hastalara 
şifa kaynağı olması, kimi zamansa cephede savaşan 
askerlere enerji vermesi için tercih edilmiş. 
Bugün çeşitli şekillerdeki ambalajlarla 
market raflarını süsleyen tahin 
pekmez, çocukların da severek 
tükettiği bir besin kaynağı. 

Taneden kavanoza 
tahin pekmez lezzeti 
Tahin yapımında ilk aşamayı, su-
sam bitkisinin tohumlarının toplan-
ması oluşturuyor. Ardından toplanan 
susam tohumları sırasıyla eleniyor, 
kabukları soyuluyor ve yıkanarak 
150-200°C’de 2 ile 3 saat arasında 
kavruluyor. Kavrulan susamlar oda sı-
caklığına geldiğinde ezilmek suretiyle 
tahin elde ediliyor. 
Tahinde, yüzde 54 yağ, yüzde 28 
yüksek değerli protein bulunuyor. Bu 
proteinin amino asitleri metinin ve B 
vitamini içeriyor. 
Pekmez de tıpkı tahin gibi ama bu 
sefer çeşitli meyvelerin toplanarak şı-
rasının çıkartılması ve kaynatılmasıyla 
elde ediliyor. En popüler pekmez bil-
diğimiz üzere üzümden yapılıyor ve 
tarihi neredeyse binlerce yıl geriye uzanıyor. Dut, keçiboynuzu, armut, elma 
gibi birçok meyveden pekmez elde edilebiliyor. Tahin de pekmez de birçok 
farklı tatlıda lezzeti artırmak için kullanılabiliyor. 

Bilinçli tüketmek önemli 
Tahinin içerisinde yüksek miktarda yağ, pekmezin içerisinde de şeker bulu-
nuyor. Yağ ve şeker bir arada yüksek miktarda tüketildiğinde birtakım sağlık 
problemlerini beraberinde getiriyor. Üstelik kilo artışına da sebebiyet veriyor. 
Bu nedenle başta şeker hastaları olmak üzere kilo problemi yaşayanların ve 
risk taşıyan kronik hastaların tahin pekmezi mutlaka bilinçli ve ölçüsünde tü-
ketmeleri gerekiyor. Karışımı hazırlarken örneğin bir fincan tahine iki fincan 
pekmez koyarak karıştırmak sağlıklı bir insan için doğru tercih olacaktır. Bu 
şekilde günde ortalama iki tatlı kaşığı tahin pekmez tüketmek yeterli. Risk 
grubundaki insanlar ise tahin ve 
pekmezi ayrı ayrı tüketebilir ve 
miktarlarıyla ilgili uzmanlardan 
bilgi alabilir. 
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Tahinpekmez

TADIYLA DAMAKLARI, İÇERİĞİYLE 
VÜCUDU MUTLU EDEN İKİ MUHTEŞEM 
LEZZETİN, TAHİN VE PEKMEZİN 
YARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR. 
İSTER TEK TEK, İSTERSE BİRLİKTE 
KARIŞTIRILARAK TÜKETİLEN BU 
İKİLİNİN GELENEKSEL MUTFAĞIMIZDA 
AYRI BİR YERİ VAR. KIŞ GÜNLERİ İÇİN 
ŞİFA KAYNAĞI, ÇOCUKLAR İÇİNSE 
VİTAMİN DEPOSU OLAN TAHİN 
PEKMEZ, ÖLÇÜSÜNDE TÜKETİLDİĞİ 
SÜRECE SON DERECE FAYDALI.

TAHİN DE PEKMEZ DE GELENEKSEL ÜRETİM YÖNTEMLERİYLE ANADOLU’NUN 
HER KÖŞESİNDE TERCİH EDİLİYOR. İKİSİ BİR ARAYA GELDİĞİNDE KİMİ ZAMAN 

HASTALARA ŞİFA KAYNAĞI OLMASI, KİMİ ZAMANSA CEPHEDE SAVAŞAN 
ASKERLERE ENERJİ VERMESİ İÇİN TERCİH EDİLMİŞ.

Keleşlerlife
Süper İkili

Kış aylarında 
güne güzel 

başlamak için; 

Sağlık dostu 
tahin ve pekmezin 
faydaları 
s Çok iyi bir anti oksidan görevi gören 
pekmez, bununla birlikte kan yapıcı 
besinlerden biri.
s  Enerji vermesi ve iştah açması en belirgin 
özellikleri olarak sıralanıyor.
s  Kan dolaşımını dengeleyen ve düzenleyen 
pekmez karaciğer rahatsızlıklarının tedavisi 
aşamalarında da destekleyici bir rol 
üstleniyor.
s  Kış aylarında vücut direncini attırarak, 
mevsim geçişlerinde artan grip, soğuk 
algınlığı gibi hastalıklara karşı koruma 
sağlıyor.
s  Içerdiği yüksek enerji ve mineraller ise 
mutluluk ve cinsel performansı olumlu yönde 
etkileyecek hormonların tetiklenmesinde 
yardımcı oluyor.
s  Çocukların zekâ gelişimine olumlu etki 
ediyor. 
s  Cilt sağlığına katkı sağlıyor.
s  Yaşlanmaya bağlı oluşan hafıza 
kayıplarının önlenmesinde olumlu etki 
yapıyor. 
s  Içerisinde bulunan E vitamini kalp-damar 
hastalıklarını, damar tıkanıklığını önlüyor.
s  Kışın grip ve benzeri hastalıklar karşısında 
tedavi sürecinde vücudu destekliyor.  
s  Anne sütünü arıtıcı özelliği bulunuyor. 
s  Hücre yapısının bozulmasını engelliyor ve 
yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.



Keleşlerlife
Haber
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Castrol Ford Team Türkiye
Avrupa’nın zirvesinde

Castrol Ford Team Türkiye bir ilki başardı 
Bugüne kadar elde edilmemiş bir başarı kazandıklarını vur-
gulayan Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar 
Bostancı, Avrupa şampiyonluğunun ardından duygularını 
şöyle dile getirdi:
“Castrol Ford Team Türkiye olarak kazandığımız bu başarı, 
motor sporları tarihinde Türkiye’ye bugüne kadar getirilmiş 
en büyük başarı. Daha önce, otomobil sporlarının UEFA Ku-
pası niteliğini taşıyan Avrupa Kupası’nı kazanmıştık. Bu kez 
Şampiyonlar Ligi’ni kazandık. Bu vesileyle bize desteklerini 
esirgemeyen Otomobil Sporları Federasyonu ve değerli spon-
sorlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu başarı, Türkiye’de otomobil 
sporlarına ivme kazandıracak.” 
Castrol Ford Team Türkiye’nin pilotları kadar araçlarının da 
kendini kanıtladığını ifade eden Ford Otosan Pazarlama, Satış 
ve Satış Sonrasından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür 
Yücetürk ise  şunları söyledi: “Rallide ülkemize ilk kez Avru-

2017 sezonuna “İki Çeker (4x2)” ve “Dört Çeker (4x4)” tüm 
araçları kapsayan takımlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu 
olma hedefiyle başlayan Castrol Ford Team Türkiye, çok farklı 
ülkeleri kapsayan ve oldukça zorlu parkurların yer aldığı  Av-
rupa Ralli Şampiyonası’nı Alman ve Çek rakiplerinin önün-
de bitirerek sezonu şampiyon olarak tamamladı. Castrol Ford 
Team Türkiye, Mart 2017’de başlayan şampiyonada Portekiz, 
İspanya, Yunanistan, Kıbrıs, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya 
etaplarının ardından sezonun son yarışı olan Letonya’nın Lie-
paja şehrindeki toprak etaptaki yarışı başarıyla tamamlayarak, 
Avrupa Şampiyonu olmaya hak kazandı. Ford Otosan ve Cast-
rol ana sponsorluğunda Avrupa Ralli Şampiyonası’nda yarışan 
Castrol Ford Team Türkiye’nin Murat Bostancı-Onur Vatanse-
ver, Buğra Banaz-Burak Erdener ve Ümit Can Özdemir-Batuhan 
Memişyazıcı’dan oluşan ekibi, takımlar klasmanını 153 puanla 
zirvede tamamlayarak Türkiye’ye rallide takımlardaki ilk Avrupa 
şampiyonluğunu getirdi.

pa şampiyonluğunu getiren Serdar Bostancı direktörlüğündeki 
Castrol Ford Team Türkiye pilotlarını ve tüm ekibi bu önemli 
başarı için tebrik ediyorum. Motor sporlarında rol model ola-
cak çaptaki bu başarı Türkiye’nin ralli tarihinde de önemli bir 
kilometre taşı niteliğinde. Ford Otosan’ın uzun yıllardır mo-
tor sporlarına verdiği desteği Avrupa Şampiyonluğu ile taçlan-
dırmak büyük gurur. Bu mücadele için büyük emek sarfeden 
pilotlarımız kadar ödüllü Ecoboost motor teknolojisine sahip 
Ford Fiesta araçlarımız da performansları ile kendini kanıtladı. 
Şampiyonluğun ülkemizin yanı sıra tüm Ford camiasına da ha-
yırlı olmasını diliyorum.”

Kamuran Yazganoğlu: “Castrol Ford Team Türkiye, 
ülkemiz adına bir tarih yazdı” 
Castrol Ford Team Türkiye’nin Avrupa Ralli Şampiyonası’nda 
bir ilki başararak, tarih yazdığını kaydeden Castrol Türkiye, 
Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Kamuran Yazganoğlu: 
“Ford ile Castrol’ün 2001 yılında dünya çapında ortak mühen-
dislik faaliyetleriyle yeni motorların tasarım aşamasında kulla-
nılacak yağların geliştirilmesi ile başlayan, ilk dolumda Castrol 
madeni yağların kullanılması ve Ford-Castrol ortak logolu yağ-
ların pazara sunulmasıyla devam eden stratejik ortaklığımızı, 
Türkiye ve Avrupa Ralli Şampiyonası’nda birlikte çalışarak de-
vam ettiriyoruz. İş birliğimizin en güzel örneklerinden biri olan 
Castrol Ford Team Türkiye ile de 2006 yılından bu yana büyük 
bir tutkuyu paylaşıyor ve ralli parkurlarında sayısız şampiyon-
luğa imza atıyoruz. Avrupa Ralli Şampiyonası’nda ülkemiz adı-
na tarih yazarak Türkiye’ye takımlar şampiyonluğunu getiren 
Castrol Ford Team Türkiye’yi kutluyorum. Bu süreçte emeği 
geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, başarılarımızın artarak 
devamını diliyorum” diye konuştu.

TOPLAMDA 14 ÜLKEDEN 44 TAKIMIN MÜCADELE ETTİĞİ AVRUPA RALLİ ŞAMPİYONASI’NDA 
CASTROL FORD TEAM TÜRKİYE 153 PUANLA 2017 YILININ AVRUPA RALLİ ŞAMPİYONU OLDU. 

20 yıldır aralıksız yarışıyor 
1998 yılında kurulan ve 20 yıldır aralıksız olarak yarışmaya devam eden Ford Otosan’ın motor sporları takımı, başta Ford Otosan ve Castrol olmak üzere birçok önemli marka tarafından destekleniyor. 2018 yılında da Avrupa Ralli Şampiyonası takip edecek olan Ford Motorsporları Takımı, her kesimden ralli sürücüsüne açık bir tek marka kupası olan Fiesta Rally Cup organizasyonuyla Türkiye’deki operasyonunu sürdürüyor.

Murat Bostancı



Vegan kimdir, nedir?
Vegan ve vejetaryen beslenme, toplayıcı in-
sanların dönemi kadar eski olsa da avcılıkla ve 
ateşin bulunmasıyla birlikte yenmeye başlanan 
hayvanlar yüzünden unutulmuş durumdaydı. 
Ta ki günümüze; et endüstrisinin yarattığı kor-
kunç görüntülere, çalışma şekillerine, hareket 
edemeyip antibiyotiklerle şişirilen hayvanların 
ayyuka çıkmasına; farklı diyetlerin sonuçlarının 
laboratuvar ortamında klinik olarak test edile-
bilmesine ve kıyaslamalar yapılmasına ve yeme 
alışkanlıklarının hastalıkların kaynağı olarak 
gösterilmesine kadar.
Tarihi bu kadar eski olsa da “vegan” kelimesi 
ve tanımı ilk kez 1940’lı yıllarda bir makalede 
kullanılmıştır ve hem bu beslenme şekli ile ha-
yatını sürdüren kişiye hem de bu beslenmeye 
verilen addır.
Özetle, veganlık tüm hayvansal gıdalardan 
arınmış beslenme türüdür ve hatta bir yaşam 
biçimidir. Öyle ki tereyağı, yumurta, kırmızı et, 
tavuk, balık, süt, süt ürünleri (peynir, yoğurt, 
krema vb.), kemik, sakatat hatta bal, jelatin gibi 
ürünlerin tamamen hayatınızdan ve beslenme-
nizden çıkması gerekiyor. Kürk ve deri malze-
meler de (evet ayakkabılar ve çantalar da!) bu 
listeye dâhil. Yani hayvanlar sayesinde üretilmiş 
ne varsa, veganlar hepsini reddeder.

Veganlar ne yiyor?
“Beslenmemizden onca şeyi çıkarınca geriye 
ne kaldı ki?!” diye düşünebilirsiniz. Ancak o 
kadar da karamsar olmaya gerek yok. Çünkü 
bakliyatlar (nohut, mercimek, bezelye, fasulye, 
barbunya, vs.), sebzeler, tüm yeşil bitkiler, soya 
ürünleri, işlem görmemiş kuruyemişler (ceviz, 
fıstık, badem, fındık vb.), kuru meyveler, bitki-
sel yağlar (zeytin ve zeytinyağı, keten tohumu 
yağı, ceviz yağı, fıstık yağı, fındık yağı), tahıllar 
(pirinç, yulaf, kinoa, kuskus, bulgur, mısır vb.), 
bitter çikolata, tofu, soya ürünleri vegan beslen-
menin vazgeçilmezleri. Fakat yalnızca hayvan-
sal gıdalardan elde edilen B12 ve D vitaminle-
rini takviye olarak dışarıdan almak gerekiyor. 
Tabii ki bol güneş ışığı, hepimizin ihtiyacı.

Muadil yiyecekler neler?
Veganlığın zor zanaat olduğundan yeterince 
bahsettiğimize göre şimdi çözüme odaklanmak 
gerekiyor. Nedir bu muadil yiyecekler bir göz 
atalım. 
Süt ve süt ürünleri: Soya ürünleri, badem sütü, 
hindistan cevizi sütü, pirinç sütü kullanabilir-
siniz.
Yumurta: Kek, hamur işi gibi yiyeceklerin ha-
zırlanmasında yumurta yerine soya unu (1 yu-
murta için 1 yemek kaşığı) veya ezilmiş muz 
kullanabilirsiniz. 

Et, tavuk, balık: Tek yol tofu, tahıllar ve sebzeleri bir araya getirip çeşitli kom-
binasyonlar yaratmak.
Bal: Pekmez, agav şurubu, pirinç şurubu, elma şurubu gibi tatlandırıcılar kul-
lanılabilir.
Tereyağı: Biomargarinler veya tereyağı lezzetindeki margarinler.

Vegan beslenmenin faydaları
Tüm zorluklarına rağmen ulvi sayılması gereken veganlığın faydalarını oku-
yunca belki ona bir adım yaklaşmayı aklınızdan geçirirsiniz. Mesela düzelen 
uykular, gençleşen ve yenilenen bir cilt, gündelik hayatta daha az yorgunluk 
ve stres, kan değerlerinin düzelmesi, daha genç görünmek, arınma hissi, ek-
lem sorunlarının azalması, konsantrasyon artışı, ağız ve beden kokularının 
güzelleşmesi, ruh halinin ve enerjinin yükselmesi, fazla kilolardan kurtulmak 
gibi…
Meyve, sebze, tam tahıllar ve bitkisel proteinlerle beslenmek, bağışıklık sis-
temini kuvvetlendiriyor. Çalışmalar, vejetaryen beslenme ve sağlık arasında 
olumlu bir ilişki olduğunu gösteriyor. Genellikle kalp-damar hastalıkları, 
hipertansiyon, diyabet, obezite ve bazı kanser türlerine vejetaryenlerde ve-
jetaryen olmayanlara kıyasla daha az rastlanıyor. Ancak vejetaryen olmak 
her zaman sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürüldüğü anlamına da gelmiyor. Bu 
nedenle vejetaryen beslenme tipini seçmiş bireyler, besin öğelerinin yeterli 
alımına her daim dikkat etmeli. Genel sağlık için beslenme kadar yaşam şekli 
de çok önemli. Sigara, alkol, hareketsiz yaşam ve stres faktörleri de gözden 
geçirilmeli.

NE KADAR SAĞLIKLI?

VEGANLIK,  “VEJETARYEN BESLENME”NİN BİR TÜRÜDÜR, 
DAHA SIKI VE KATI KURALLARI OLANIDIR. VEGAN VE 

VEJETARYEN BESLENMENİN FARKLARINI MERAK 
EDENLER İÇİN KISA BİLGİLENDİRME BURADA: VEGAN VE 

VEJETARYEN ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

VEGANLAR, DEMİR, KALSİYUM, B12 VE D VİTAMİNİ GİBİ 
BESİN ÖGESİ EKSİKLİKLERİNİ BESİN TAKVİYELERİ İLE 
KARŞILAYIP SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME DÜZENİ 
OLUŞTURARAK BU EKSİKLİKLERİ AZALTABİLİRLER. 
ANCAK ŞUNA DA DİKKAT ETMEKTE FAYDA VAR; DÜNYADA 
BESİN TAKVİYELERİNİN DOĞAL BESİNLER YERİNE GEÇİP 
GEÇMEDİĞİ VE DOĞAL GIDALARIN VÜCUDA SAĞLADIĞI 
BİYO YARARLILIĞI BİR BESİN TAKVİYESİNİN AYNI ÖLÇÜDE 
SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞI HALA BİR TARTIŞMA KONUSU.
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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

ŞUBAT-MART 2018 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 1498         95 PS  215 NM 4.0 lt 575
Titanium Plus Kombi 1498         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 1498         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 1499 100 PS 250 NM 4.9 lt 650 KG
Titanium Kombi  1499 120 PS  270 NM 4.9 lt 650 KG
Connect 1.5 TDCİ A/T  1499 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 1499 75 825 4.8 lt DİZEL
1.6 L TDCi Dizel 95 PS (Uzun Şasi) 5 ileri manuel 1499 100  940 4.9 lt DİZEL
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TOURNEO
CUSTOM

TRANSIT
CUSTOM

RANGER

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 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 3 / Dokunmatik ekran
n Önden ve arkadan üflemeli klima n Hız kontrol sistemi

TİTANİUM PLUS (8+1 Titanium’a ilave olarak)
n Isıtmalı ön cam n Otomatik yanan farlar n Yağmur sensörü n Geri görüş kamerası n Şerit takip sistemi

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

Trend / Van 320S 1995 105 360 1244
Trend / Van 340S – 340L 1995 130 385 1369
Kombi 5+1 Trend 1995 130 385 1185
Kombi 5+1 Deluxe 1995 170 405 1194 
Tren / Van 340S Otm. Vites 1995 170 405 1317 
Kombi 320S- 320L Otm. Vites 1995 170 405 1133/1041
Titanium 8+1 Otm. Vites 1995 170 405 840



Keleşlerlife
Modeller

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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350 M

350 L

350 E

440 E

370 M

410 L

TRANSIT VAN TRANSIT MINIBÜS
. .

Bas›m hatalar›ndan ve Ford Şirketi taraf›ndan modellerde yap›lacak değişikliklerden firmam›z sorumlu değildir. Güncel bilgi al›n›z.48

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 1995 130 385 1260 9,5 7,8
350 MF O. Vites 1995 170 405 1257 10 7,4
350 L 1995 170 405 1214 11 7,8
350 LF O. Vites 1995 170 405 1274 11,5 7,4
350 L Y. Tavan 1995   170   405   1172   12,4     7,8 
350 E 1995 170 405 1052 15,1 7,9
350 ED 1995 170 405 910 15,1 8
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SAVAŞIN KARANLIĞINI 
AYDINLIĞA ÇEVİREN MODEL

Dışarıdaki savaşı kazanırken 
içeridekini kaybetmek 
Ford Motor Company’nin kurucusu Henry Ford’un oğlu Edsel 
1943 yılında vefat ettiğinde, Henry tekrar şirketin başkanlığını 
üstlendi. Fakat artık 80 yaşındaydı ve sağlık sıkıntıları yaşıyor-
du. Uzun yıllardır Ford için çalışan ve Henry’nin en sadık çalı-
şanlarından biri olan Charles Sorensen ise İkinci Dünya Savaşı 
üretimleriyle meşgulken, şirket ile Ford’un Servis Departmanı-
nın başındaki isim olan Harry Bennett ilgileniyordu. Ancak ülke 
içindeki satışlar büyük düşüş gösterirken, Avrupa’daki fabrika-
lar savaş yüzünden büyük zarar görüyordu.
Bütün bu gelişmelerin neticesinde Henry Ford, 1945 yılında yö-
netimden çekildi ve yerine torunu Henry Ford II geldi. Doğru 
yönetim iç güdülerine sahip Henry Ford II, göreve gelir gelmez 

agresif bir yönetim tarzı benimsedi. Genç Henry’nin liderliğin-
de, “Whiz Kids” olarak bilinen ve savaşta olağanüstü başarı gös-
teren 10 kişilik veteranlardan oluşan ekip göreve getirildi. Artık 
bu ölü toprağının atılma vakti gelmişti.

Sivil Hayata Dönüş
1945 yılında savaş bittiğinde, tüm otomobil üreticilerinin önce-
liği sivil hayata geri dönüp, 1942 yılındaki Pearl Harbor baskı-
nından bu yana yeni bir araç görmemiş tüketicilerin taleplerini 
gidermekti. Bu konuda harekete geçen ilk şirket ise Ford oldu. 
1946 yılında sunulacak Ford Super Deluxe Tudor için üretim 
hattı 3 Şubat 1945 tarihinde kuruldu. Üretim bandından ilk çı-
kan araç ise dönemin A.B.D Başkanı Harry S.Truman’a takdim 
edildi. 1946 yılında üretimine başlanan ve 1949 yılına kadar 
üretimde kalan Deluxe, 1942 yılında çıkan tasarımın üstüne ge-
tirilen değişikliklerle piyasaya sunuldu. En önemli farklılık ise 
dikey ızgaralar yerine getirilen yatay ızgaralardı. 1946 model 
Ford’un kaputunun altında altı ya da sekiz silindirdi motorlar 
bulmak mümkündü. En popüleri ise 100 beygir gücünde, 3.9 
litrelik V8’di. Sağlam ve güvenilir bir araç olarak şöhret yakala-
yan seri, 1949 yılındaki modern modeller gelene kadar sağladığı 
satış rakamlarıyla Ford’u ayakta tuttu. Polis teşkilatının en çok 
tercih ettiği Super Deluxe Tudor, Henry Ford’un ölmeden önce 
gördüğü son tasarım olması sebebiyle de Ford tarihinde önemli 
bir yere sahip.

FORD DELUXE

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN İZLERİNİ SİLİP FORD’U HER ZAMANKİ YERİNE, EN TEPEYE ÇIKARAN MODELİ 
GEÇMİŞİN İZLERİ BÖLÜMÜMÜZÜN BU SAYIDAKİ KONUĞU; FORD SUPER DELUXE TUDOR OLDU. 

Keleşlerlife
Geçmişin İzleri
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