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İyi hissetmeye ihtiyacımız var
Dünya hızla biçim değiştiriyor. Artan nüfus, savaşlar, fikir ayrılıkları, iklim değişiklikleri hepimizi bir 
şekilde etkiliyor.

Gelişen teknoloji ile gelen yeni hayat biçimleri, bizleri daha tembel yaparken farkında olmadan 
yalnızlaştırıyor da...

Sürekli yetmeyen zamanlardan ve değiştirmek, güncellemek zorunda kaldığımız alışkanlıklarımızdan 
yakınıyoruz. Öyle ki, hayatımızdaki öncelik sıralarını daha fazla sorgular hale geldik. Hepimiz bireysel 
olarak değerli olduğumuzu hissetmek ve en çok da anlaşılmak istiyoruz çünkü daha iyi hissetmeye 
ihtiyacımız var.

Bir yılın daha sonuna geldiğimiz bugünlerde, size daha iyi sürüş keyfi hissettirecek modelimiz Yeni Ford 
Focus ile tanıştırmak istiyoruz. 1998 yılından beri üretilmekte olan Ford Focus efsanesi, dördüncü nesli 
ile devam ediyor. Yeni Ford Focus ihtiyaçlara göre tasarlandı. İnsan odaklı teknolojiler ile güvenli ve daha 
konforlu bir sürüş keyfi sunuyor.

Sizleri test sürüşü için Keleşler Ford Plaza’ya  bekliyoruz

Söyleşi sayfalarımızda Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ile uluslararası yılın kamyon 
ödülüne layık görülen Ford Trucks’ın yeni çekicisi F-MAX ve gelecekteki otonom kamyonları konuştuk.

Bu yılın son sayısında diğer sayfalarımızdaki  renkli konuların da ilginizi çekeceğinizi umuyoruz.
İyi kötü anılarımızla bir yılı daha geride bırakırken;
2018‘de size söylenmiş en güzel sözü hatırlayıp 2019’da görebileceğiniz  bir yere yazın.
2018’de kazandığınız en büyük başarıyı düşünüp, kendinizi bir kez daha kutlayın.
Sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı bir yıl geçirmeniz dileği ile...

Banu Keleş
Genel Yayın Yönetmeni
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Pazara sunulduğu 1998 yılında “Yılın Otomobili” seçilen ve 
o günden bu yana dünyada 16 milyonu aşan satış adediyle 
önemli bir başarıya imza atan Ford Focus, sıfırdan tasarlanan 
4.nesli ile Kasım ayında Türkiye’de yollara çıktı. Yeni Focus, 
teknolojik, ergonomik ve kullanıcı odaklı özellikleri Ford’un 
“İnsan odaklı” tasarım felsefesi ile birleştiriyor.
Yeni Focus’un dış tasarımında çarpıcı, dinamik ve enerjik yapı 
göze çarpıyor. Genişleyen ve keskinleşen ön ızgara tasarımı ile 
gündüz yanan LED ön farlar Focus’a yollara hâkim, güvenli 
ve iddialı görünümünü kazandırırken, arkada yatay formdaki 
far tasarımı yolla bütünleşik bir stil sağlıyor. Arka farların ara-
sındaki tek harflerle uygulanan F O C U S yazısı ise üst düzey 
bir stili yansıtıyor.  53 milimetre artırılan aks mesafesi ve 109 
milimetre artan uzunluğu ile Focus şimdi daha da büyük ve 
güçlü bir otomobil olarak yollarda yerini alıyor. 
Yeni Focus’un iç tasarımında yeni ön konsol ile genişlik his-
si sağlanıyor. Sade ve net hatlar, yüksek malzeme kalitesi 
ve kesintisiz şekilde devamlılık sağlayan yüzey tasarımı, iç 

FORD’UN SEVİLEN MODELİ FOCUS, 20 YILLIK EFSANEVİ MİRASINI GELECEĞİN AKILLI OTOMOTİV 
DÜNYASINA TAŞIMAK ÜZERE BAŞTAN TASARLANDI. GÜVENLİ, KONFORLU VE STRESSİZ BİR SÜRÜŞ 
İÇİN AKILLI TEKNOLOJİLERLE DONATILAN YENİ FORD FOCUS, FORD CO-PİLOT360™ TEKNOLOJİLERİ 
İLE SEVİYE 2 OTONOM SÜRÜŞ DENEYİMİNİ YAŞATIYOR.  4. NESLİNDE YÜKSEK PERFORMANS SUNAN 
YENİ BİR OTOMOBİL OLARAK ORTAYA ÇIKAN YENİ FOCUS; SEDAN, HATCHBACK VE STATION WAGON 
GÖVDE TİPLERİYLE; TRENDX, TITANIUM VE ST-LINE DONANIM SEVİYELERİNDE SATIŞA SUNULDU. 

mekânın kalitesini artırıyor. Çift parça panoramik açı-
lan cam tavan ile daha ferah bir iç mekâna sahip olan 
yeni Focus’un sadeleştirilmiş tasarımı, daha sakin bir 
ortam sunuyor. Türkiye’ye özel üretilen sedan modelde, 
ön sıra omuz mesafesinin 10 milimetre, diz mesafesinin 
15 milimetre, arka koltuklarda ise diz mesafesinde 70 
milimetre, omuz mesafesinde 59 milimetre artırılması 
konforlu bir yolculuğu garantiliyor. İç tasarımda bagaj 
hacimleri, bir önceki modele kıyasla, sedan modelde 90 
litre artarak 511 litre değerine ulaşıyor.

FORD FOCUS 

Kapak Konusu
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YENİ FORD FOCUS’UN TÜM DETAYLARINI 
KEŞFETMEK VE HEYECANLA BEKLEDİĞİNİZ İLK 
SÜRÜŞ DENEYİMİNİ YAŞAMAK İÇİN KELEŞLER 
FORD PLAZA’YI ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ. 

Ford Co-Pilot360™ güven veriyor 
Daha önce bir Ford modelinde bir arada 
sunulmamış çok sayıda gelişmiş özellikler 
sunan yeni Ford Focus’un sahip olduğu 
ileri teknolojiler, konforlu ve güvenli bir 
sürüş deneyimini garanti ediyor. 
Yeni Ford Focus, segmentinde seviye 2 
otonom sürüş teknolojileri sunarak sü-
rüş deneyimini mükemmelleştiriyor. Yeni 
Focus ile Ford’da  ilk kez sunulan Ford 
Co-Pilot360™ Sürüş Destek teknolojileri, 
sürüş deneyimini daha konforlu ve daha 
güvenli hale getiriyor. Dur & Kalk Fonksi-
yonu ile geliştirilmiş, Trafik Levhası Tanı-
ma Sistemi ve Şerit Hizalama özellikleri 
içeren Adaptif Hız Kontrol Sistemi, oto-
mobilin önündeki araçlarla güvenli sürüş 
mesafesinin korumasını da sağlayarak gü-
venli sürüşü destekliyor. Sistem, sürücü-
lerin üzerindeki baskıyı ve stresi azaltarak 
dikkatlerini yola odaklamalarını ve direk-
siyonda daha rahat etmelerini sağlıyor. 

Yeni Dur & Kalk özelliği, sıkışık trafikte 
aracın tamamıyla durdurulmasını ve dur-
ma süresi 3 saniyeden az ise aracın oto-
matik olarak hareket ettirilmesini sağlıyor. 
Durma süresinin 3 saniyeden uzun olduğu 
durumlarda ise sürücü direksiyondaki dev-
reye alma tuşuna veya hafifçe gaz pedalına 
basarak otomobili hareket ettirebiliyor. Şe-
rit Hizalama teknolojisi ise yol işaretlerini 
takip ediyor ve aracın şeritler arasında kal-
masına yardımcı olmak için direksiyonu 
gerekli şekilde kontrol ediyor. En fazla 200 
km/h hıza kadar sürücüleri desteklemek 
için tasarlanan teknoloji, sistemin gerektir-
diği aralıklarda sürücüden direksiyon tep-
kisi almadığında görsel ve sesli uyarıda da 
bulunuyor.
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Yeni Focus, aynı zamanda sürücülerin göz-
lerini yoldan ayırmadan yararlı bilgileri ba-
kış hizasında görebileceği Göz Hizası Gös-
terge Panelinin (Head-up display HUD) 
Avrupa’da sunulacağı ilk Ford modeli. 
Bilgilerin yansıtıldığı gösterge paneli, 6 de-
receye 2.5 derecelik ölçüsüyle Avrupa’da 
sunulan en geniş görüş alanı ve en parlak 
ekran özelliklerine sahip. Aynı zamanda 
özel filtreleri sayesinde polarize lens takan 
kullanıcıların da okuyabileceği türünün 
ilk örneğini oluşturuyor. Yansıtılan bilgi-
ler arasından bulunan hız, Trafik Levhası 
Tanıma, Adaptif Hız Kontrol, Vites Göster-
gesi, Eğlence Sistemi ve Acil Durum Bildi-
rimleri içinden seçim yapılabiliyor.
Park etmeyi kolaylaştıran Aktif Park Asis-
tanı, bir düğmeye basılarak devreye alı-
nıyor ve böylece sürücünün park etmek 
için gerekli olan tüm manevralarla, vites 
geçişi ve gaz-fren pedalları kontrollerini 
de yaparak paralel ve dikey park edebil-
mesi sağlanıyor. Sistem, uygun park yer-
lerini belirliyor ve sürücüye, sadece orta 
konsoldaki bir düğmeyi basılı tutarak ara-
cı hareket ettirmek kalıyor. Bu teknoloji, 
Paralel Park Çıkış Yardımını kullanarak 
sürücünün paralel park alanlarından çık-
masına da yardımcı oluyor.
Yeni Focus Station Wagon gövde seçene-
ği ile sunulan bir diğer özellik olan Ford 
Kolay Katlama Sistemi kullanılarak arka 
koltuklar, bir düğmeyle katlanabiliyor. 
Böylece arka koltuğun ön koltuklara olan 
mesafesi 175 milimetre arttırılarak 1.620 
litrelik bagaj hacmi elde edilebiliyor.

Beş yıldızlı güvenlik sunan 
teknolojiler
Yeni Ford Focus’ta yüzde 40 oranında 
artırılmış ön çarpışma dayanımı ile des-
teklenen yeni C2 platformu üzerinde 
geliştirilen ve sürüş destek teknolojileri 
ile zenginleştirilen yeni tasarım, beş yıl-
dızlı güvenlik sunuyor. 
Ford’un Dinamik LED Ön Far Sistemi, 
geniş aydınlatma alanı sunan viraj ay-
dınlatması ile ilk defa aydınlatma alanı-
nı viraja veya kavşağa gelmeden yol ko-
şullarına göre uyarlayarak maksimum 
görüş yaratıyor. Sistem, 65 metreye ka-
dar şerit işaretlerini takip etmek için ön 
kameradan yararlanarak farlardan ya-
yılan ışığın köşeye doğru açılmasını ve 
görüşün geliştirilmesini sağlıyor. Ford 

patentli, yol işareti okuma kabiliyetine 
sahip sistem, sürüş yönünde oluşabile-
cek tehlikeleri daha iyi aydınlatıyor. 
Yeni Focus’un ön far huzme açısını ve 
yoğunluğunu sürüş ortamına uyacak 
şekilde ayarlayan aydınlatma teknolo-
jileri, yolculuklarda diğer sürücülerin 
gözünün kamaşmasını engelleyen ve 
kullanıcıların gece yolculuklarında yo-
lun daha fazlasını görmelerine yardımcı 
olan Yansıma Önleme özelliği sunan 
gelişmiş Dinamik  LED farlarla destek-
leniyor.
Ford’un iyileştirilen Yaya ve Bisiklet 
Algılama Özellikli Çarpışma Önleme 
Yardımcısı yolda veya ileride yolun ya-
nında bulunan veya aracın yoluna çıka-
bilecek kişileri algılayabiliyor. 

FORD’UN AVRUPA’DA 
İLK KEZ SUNDUĞU GÖZ 

HİZASI GÖSTERGE PANELİ 
(HEAD-UP), SÜRÜCÜLERİN 

YOLA ODAKLANMASINA 
YARDIMCI OLURKEN, ARACIN 

ARKASINI 180 DERECELİK 
BİR AÇIYLA GÖSTEREN 

GERİ GÖRÜŞ KAMERASI 
PARK VE MANEVRALARI 

KOLAYLAŞTIRIYOR.

Yeni Focus ile ilk defa sunulan, Nor-
mal, Spor ve Eco olmak üzere 3 farklı 
sürüş modu, hızlanma, vites geçişle-
ri, havalandırma ve direksiyon tep-
kilerinin  sürüş koşullarına uyacak 
şekilde ayarlanmasını sağlıyor. 

İleri teknoloji ve multimedya 
sistemi ile konforlu ve 
bağlantılı bir sürüş 
Yeni Focus, kullanıcıların yaşam-
larına kesintisiz entegre olmasına 
yardım eden yenilikçi ve gelişmiş 
konfor detayları ve teknolojileri 
sunuyor. Sürücülerin hareket ha-
lindeyken bağlantıda kalmasına 
yardımcı olmak ve kablo kalabalı-
ğını engellemek için orta konsolda 
konumlanan yeni bir Kablosuz Şarj 
Bölmesi, kullanıcıların uyumlu akıl-
lı telefonlarını kolayca şarj etmelerini 
sağlıyor. Bölme, şarj işlemini başlat-
mak için uyumlu cihazları otomatik 
olarak algılıyor. Cihazlar, kablosuz 
şarj kullanılırken aynı zamanda Blu-
etooth üzerinden Ford’un SYNC  8’’ 
Renkli Dokunmatik ekranlı ileti-
şim ve eğlence sistemine bağlana-
biliyor. Focus’ta sunulan Yeni B&O 
ses sistemi de, kullanıcıların, akıllı 
telefon cihazları aracılığıyla çalınan 
müzikleri en iyi şekilde dinlemesine 
yardımcı oluyor. 675 watt’lık sistem, 
bagaj alanında bir subwoofer ve ön 
panelin ortasındaki bir hoparlör da-
hil, on hoparlör içeriyor ve en iyi ses 
deneyimlerinden birini sunuyor.  



Çarpışma olasılığı algılanırsa ve sürücü uyarılara yanıt vermez-
se otomatik olarak fren yapan sistem, yeni Focus’ta artık bisik-
letleri de tespit edebiliyor. Sistem ön farların ışığını kullanarak 
gece yolculuklarında da çalışıyor. Sürücülerin, kazalardan ve 
dikkatlerini dağıtan durumlardan kaçınmasına yardım etmek 
için tasarlanan diğer bir sürücü destek teknolojisi de Acil Du-
rum Manevra Destek Sistemi. Sistem, ileride duran veya daha 
yavaş hareket eden araçları tespit etmek için radar ve kamera 
kullanıyor. Sistem, çarpışmanın an meselesi olduğunu algıladı-
ğında, aracın çevresinden manevra yapabilmesi için manevrayı 
kolaylaştırmak adına sürücüye yardımcı oluyor. 
Geniş açılı geri görüş kamerası, park edilen yerden geri geri 
çıkarken daha iyi görüş için aracın arkasında yaklaşık 180 de-
recelik açıyla geniş görüş alanı sunuyor. 

Yüksek performans, verimli sürüş
Yeni Focus’ta otomobil severler, yüksek performans ve yakıt 
tasarrufu sunan WLTP gerekliliklerine göre hesaplanan ve en 
güncel, en sıkı Euro 6.2 emisyon standartlarını karşılayan ge-
lişmiş Ford EcoBoost benzinli ve Ford EcoBlue dizel motor yel-
pazesinden seçim yapabiliyor. Yeni Focus’ta 125 PS güç sunan 
bol ödüllü 1.0L Ecoboost benzinli motor 8 ileri otomatik şan-
zıman seçeneği ile sunulurken, 6 ileri manuel veya otomatik 
şanzımanın eşlik ettiği 123 PS güç sunan yeni 1.5L Ti-VCT 
benzinli motor yüksek verimilik sunacak şekilde geliştirildi. 
120 PS güç sunan, 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıma-
nın eşlik ettiği yeni 1.5L Ecoblue dizel motor da Yeni Focus’un 
üstün sürüş performansı sunan  motor seçenekleri arasında ye-
rini aldı. 1.0L EcoBoost benzinli motorun yakıt verimliliği ve 
CO2 emisyonları, üç silindirli bir motor için Ford’un sektörde 
bir ilk olan Silindir Devre Dışı Bırakma Sistemi kullanılarak 
geliştiriliyor. Bu sistemde tam kapasite gerekmediği zaman - 

örneğin motordan çok yüksek performans beklenmediği sürüş 
durumlarında  motorun silindirlerinden biri otomatik olarak 
devre dışı bırakılabiliyor. Teknoloji, performanstan ödün ver-
meden bir silindiri 14 milisaniyede – göz kırpmadan 20 kat 
daha hızlı – devre dışı bırakabiliyor veya devreye alabiliyor. 
Ford’un yeni 8 İleri Vitesli Otomatik Şanzımanı ile sunulan 
yeni Focus modellerinde, yakıt verimliliği daha da iyileştirilir-
ken yüksek performans da sunuluyor. 125 PS 1.0L EcoBoost 
ve 120 PS 1.5L EcoBlue motorları ile sunulan  8 İleri Vitesli 
Otomatik Şanzıman, vites geçiş zamanlamalarını optimize et-
mek için bireysel sürüş stillerini değerlendiriyor.
Yeni Focus, Ford çalışmaları paralelinde elde edilen verileri-
ne göre seri genelinde yeni WLTP ölçüm standartlarına göre 
yüzde 10 yakıt verimliliği ve CO2 emisyonu iyileştirmesi sağ-
larken dört kapılı Focus’ta 0.250 ve beş kapılı Focus modelle-
rinde 0.273 sürtünme katsayısı değerleriyle sınıfının en iyisi 
aerodinamik değerini sunuyor. Yakıt verimliliği, önceki Focus 
modeli ile benzer kriterlerle kıyaslandığında 88 kilograma va-
ran ağırlık azaltılmasıyla daha da geliştiriliyor.
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Focus’un dünyada önemli satış başarıları elde ettiğini belirten Ford Otosan Pazarlama, Satış, Satış Sonrası 
Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk; “Piyasaya sunulduğu yıl Avrupa’da yılın otomobili seçilen ve 2 kez 
tüm dünyada en çok satan otomobil ünvanına sahip olan Ford Focus’un, bu yüksek ilgiye erişmesinin önemli 
nedenlerinden biri Focus’un üretildiği günden bu yana segmentinin öncü modellerinden biri olması.  İşte, 
bugün de yeni Focus, bir devrim yaratmak için yollara çıkıyor! Markamızın, ‘Akıllı şehirler, akıllı araçlar’ 
olarak adlandırdığı gelecek vizyonumuzda Yeni Focus, başrol üstleniyor ve bugünün teknolojisi ile geleceğin 
akıllı dünyası arasında bir köprü kuruyor. Yeni Focus, sadece yeni bir Focus değil: Baştan yaratılıp tasarlanan 
ve otomotiv sektörünü geleceğe taşıyacak bir otomobil! En önemli noktalardan biri ise Yeni Focus ile Ford, 
bu akıllı teknolojilerle şekillenen akıllı dünyayı herkesin erişimine sunuyor. Yeni Focus ile insan odaklı 
teknolojilerin birbiriyle akıllıca bağlandığı bir dünyaya yolculuğumuzu başlatıyoruz!” diye konuştu. 
Yeni Focus’un, müşterilerinin 20 yıllık deneyimi ve beklentileri üzerine kurulduğunu vurgulayan Yücetürk, 
sözlerine şöyle devam etti: “Yeni Focus, kullanıcıların tutkularını ve kişiliklerini, yaptığımız her şeyin 
merkezine koyan bir vizyon ile, duygusal ve sezgisel özellikleriyle, sürücülerin kişiliklerini ve tutkularına 
hitap edecek şekilde tasarlandı. Tasarımda kullanıcıların tutkularına, hayallerine, günlük hayatlarının nasıl 
geçtiğine ve nelere ihtiyacı olduklarına, her detayda hayatı onlar için nasıl kolaylaştıracağımıza odaklandık. 
Yeni Focus’un sedan versiyonu  Türk müşterisinin de beğenileri çerçevesinde Türkiye’ye özel  tasarlandı.  
Sıfırdan bir sedan araç olarak tasarlanan Yeni Ford Focus’un Avrupa genelinde sunulacak donanım paketleri, 
müşterilerimizin beklentileri ve ihtiyaçları çerçevesinde giriş seviyesinden itibaren pazarlama ekibimizin 
yönlendirmesiyle oluşturuldu. Ford olarak müşterilerimiz ile çok önemli bağımız olan Focus otomobil 
satışlarımızın %56’sını oluşturuyor. Dolayısı ile Focus sadece Ford Otosan için değil, Türkiye için de çok 
önemli bir model. Yeni Focus’un sektörümüze yeni bir soluk getireceğine inanıyorum.”

“Yeni Focus, geleceğin akıllı teknolojilerini 
herkesin erişimine sunuyor”

FORD OTOSAN PAZARLAMA, 
SATIŞ, SATIŞ SONRASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 

ÖZGÜR YÜCETÜRK
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Keleşlerlife
Kapak Konusu

ETKİLEYİCİ TASARIMI, FARK YARATAN KARAKTERİ VE ÇARPICI DETAYLARI 
ONU BAMBAŞKA BİR BOYUTA TAŞIYOR. YENİ FORD FOCUS, SAHİP OLDUĞU 
EŞSİZ TEKNOLOJİLER VE GELİŞMİŞ SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİYLE 
KUSURSUZ SÜRÜŞ DENEYİMİ SUNUYOR.

SÜRÜŞÜN HER ANINI 
GÜVENLİ VE KEYİFLİ KILAN ÖZELLİKLER

Yaya ve Bisiklet Algılama Özellikli   
Çarpışma Önleme Yardımcısı

Göz Hizası Gösterge Paneli   
(Head-up display HUD)   

Yeni B&O Ses Sistemi

Kablosuz Şarj Bölmesi

Aktif Park Asistanı

Dinamik LED Ön Far Sistemi 

Geniş Açılı Geri Görüş Kamerası   

SYNC 8”
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FORD TRUCKS’IN YENİ ÇEKİCİSİ F-MAX, “ULUSLARARASI YILIN KAMYONU ÖDÜLÜ”NE LAYIK GÖRÜLDÜ. 
TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN GELDİĞİ NOKTA BAKIMINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN BU ÖDÜLÜ VE FORD TRUCKS’IN 
BÜYÜME YOLUNDA ATTIĞI ADIMLARI FORD TRUCKS GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SERHAN TURFAN İLE 
KONUŞTUK. YAKIN GELECEKTE OTONOM KAMYONLARI YOLLARDA GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIMIZI SÖYLEYEN 
TURFAN, ÖDÜLLÜ F-MAX’İN BU VİZYONUN İLK ADIMI OLDUĞUNU DİLE GETİRDİ. 

FORD TRUCKS 3 KITADA 
51 ÜLKEYİ FETHEDECEK 

Kariyerinizin başından itibaren Ford 
Otosan’da üstlendiğiniz sorumluluklar 
hakkında bilgi verir misiniz?
İstanbul Fen Lisesi’nden mezun olduk-
tan sonra Boğaziçi Üniversitesi Maki-
ne Mühendisliği Bölümü’nü bitirdim. 
Dördüncü sınıftayken ek olarak işletme 
dersleri aldım. MBA programımı Mar-
mara Üniversitesi’nde işletme üzerine 
tamamladım. Amacım sadece mühen-
dislik yapmak değil, görev yaptığım ku-
rumun yönetim kademelerinde de yer 
alabilmekti. Mezuniyetin ardından 1995 
yılında Satış Planlama Uzmanı olarak 
Ford Otosan’da çalışmaya başladım. Bu 
yıl itibarıyla 23 yılı geride bıraktım. Ka-
riyerim boyunca işin pazarlama ve satış 
kısmı benim için hep ön plandaydı. Sa-
tış Planlama Müdürlüğü, Satış Müdürlü-
ğü, Pazarlama Müdürlüğü ve Servis ve 
Yedek Parça Direktörlüğü gibi görevle-
rin ardından 2014-2018 yılları arasında 
Ford Trucks Türkiye Direktörlüğü’nü 
yürüttüm. 2018 yılı başından itibarense 
Ford Trucks’ın İhracat, İç Pazar ve Üre-
timden Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı olarak görev yapıyorum. 

Mevcut duruma baktığımızda Ford 
Trucks’ın üretim altyapısı, teknolojisi 
ve ürün ailesiyle ilgili bilgi verir misiniz?
Ford Otosan 1959 yılında kurulduktan 

sonra 1960 yılında D 1210’un üretimiy-
le kamyon üretimi başlıyor. Dolayısıyla 
şirketimiz kamyon üretimi konusunda 
60 yıllık bir tecrübeye sahip. Üretimi-
mizi Eskişehir’deki İnönü fabrikamız-
da gerçekleştiriyoruz. Rakamlarla ifade 
etmek gerekirse bugüne kadar 220 bi-
nin üzerinde kamyon üretimi, 900 bine 
yakın motor üretimi gerçekleştirilmiş. 
Motordan şasiye kadar araçlarımızın 
yüzde 87’si yerli parçalarla üretiliyor. 
Hâlihazırda 1500 kişinin istihdam edil-
diği fabrikamızın yıllık üretim kapasi-
tesi ise 15 bin adet seviyelerinde. Türk 
mühendislerinin bilgi birikimi ve tasa-
rımıyla geliştirilen kamyonlarımız tüm 
dünyaya ihraç ediliyor. Bunun için San-
caktepe’deki Ar-Ge Merkezimizde 500 
kişilik bir mühendislik ekibi yalnızca 
Ford Trucks ürün ailesinin sıfırdan 
üretim bandına kadar olan süreçlerinin 
gerçekleştirilmesi için görev yapıyor. 
Yani bu araçların fikri ve sınai hakları 
tamamen Ford Otosan’a ait. Ar-Ge’de 
ulaştığımız bu nokta, bizim ve ülkemiz 
için çok değerli bir avantajı daha bera-
berinde getiriyor. Artık yalnızca ürünü 
değil ardındaki mühendisliği ve tekno-
lojiyi de ihraç eder hale geldik. Geçti-
ğimiz yıllarda Çinli Jiangling Motors 
Corporation ile imzaladığımız lisans 
anlaşması çerçevesinde kabin, motor, 

şasi gibi parçaları ihraç ediyoruz. Mon-
tajı Çin’de gerçekleştirilen bu parçaların 
arkasındaki tüm tasarım ve Ar-Ge altya-
pısı mühendislerimize ait. 

“Ford Trucks’ın dönüşümü 
2010 yılında başladı”
Ford Otosan’ın 60 yıllık kamyon üre-
tim tecrübesi, Anadolu’nun gelişimine 
de önemli katkı sağladı. Hatta o aşi-
na olduğumuz “Alırsın Ford, olursun 
Lord” gibi deyişler toplumsal hafıza-
mızda yer edindi. Ford Cargo marka-
sı, yol kamyonuyla özdeşleşti, en çok 
satılan kamyon haline geldi. Ancak 
değişen zaman ve ihtiyaçlarla birlik-
te pazarda “çekici” olarak tabir edi-
len araçlar ön plana çıkmaya başladı. 
Bu değişime ayak uydurmak, Ford 
Otosan’ın üretim ve inovasyon gücü-
nü yarına taşımak amacıyla daha önce 
birlikte yürütülen binek, ticari ve ağır 
ticari operasyonumuz içerisinden kam-
yon grubunu ayırdık, Ford Trucks 
markası altında yeniden yapılandırdık. 
Bu yapıyla eşgüdümlü olarak Genel 
Müdürlük, Bölge Müdürlüğü ve Satış 
Sonrası Hizmetler birimleriyle birlik-
te bayi yapılanmamızı da güncelledik. 
Yurt içinde yalnızca Ford Trucks araç 
ailesinin satışını gerçekleştiren ve 4S 
olarak tabir ettiğimiz 30 bayimiz var. 

Keleşlerlife
Söyleşi

Röportaj: ERDEM ÇAĞLAYAN
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Bu bayilerimiz satış, satış sonrası hizmetler, yedek parça ve 
ikinci el organizasyonunu bir arada yürütüyor. 

Ford Trucks’ın global hedefleri neler? Yurt dışı organizasyon-
da atılan adımları paylaşır mısınız? 
Son sekiz yılda gerçekleştirdiğimiz yapılanmanın ana hedef-
lerinden biri Ford Trucks’ı global bir marka olarak konum-
landırmaktı. Ford ile 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz an-
laşma çerçevesinde Orta ve Doğu Avrupa, Rusya, Afrika ve 
Orta Doğu’daki 60 ülkede markamızın satışını gerçekleştirme, 
distribütörlük verme ve bu ülkelerdeki organizasyonları kur-
ma hakkını aldık. Buradaki kritik nokta şu; artık araçlarımızı 
üretip, bağımsız şekilde yurt dışında yine kendi oluşturdu-
ğumuz organizasyon kanalıyla müşterilerimize satışını ger-
çekleştiriyoruz. Her ülkede ülke müdürümüzün atamasını 
gerçekleştiriyor, bayi ağını kuruyor, satış sonrası hizmetleri 
kurguluyoruz.  Bazı ülkelerde “Hub” olarak adlandırdığımız 
ülke müdürlükleri, yakın coğrafyadaki diğer ülkelerdeki yapı-
lanmaları da üstleniyor. Güncel rakam itibarıyla Ford Trucks 
olarak 33 ülkede satış, satış sonrası hizmetler ve servis ağımızı 
kurmuş durumdayız. 2020 yılı hedefimiz bu rakamı 51 ülkeye 
çıkarmak. 33 ülkede bütün yapımızı minimum 150 kilomet-
re aralıklarla servis merkezi bulunacak şekilde kurguladık. 
Müşterimiz herhangi bir şekilde yolda kaldığında veya deste-
ğe ihtiyaç duyduğunda bir saat içerisinde ona ulaşabiliyor ve 
sorununa çözüm üretebiliyoruz. 

liğinin geldiği noktayı gözler önü-
ne sermesi hem de sektöre getire-
ceği kazanımlar bakımından son 
derece önemli. Kritik olan bir diğer 
nokta ise şu; son derece prestijli bir 
ödül olan “Uluslararası Yılın Kam-
yonu Ödülü”, 23 ülkeden alanın-
da uzman gazetecilerin araçları en 
ince detayına kadar bizzat incele-
yip denedikten sonra yaptıkları 
oylamayla veriliyor. Ford Trucks 
F-MAX’in “Uluslararası Yılın Kam-
yonu” seçilmesi, araçla ilgili sun-
duğumuz bilgi ve verilerin uzman 
gazeteciler tarafından da onaylan-
ması anlamına geliyor. Bu bizler 
açısından bir gurur kaynağı. Ödü-
lü sektörel bazda değerlendirirsek, 
ülkemizin Avrupa Şampiyonasını 
kazanmasına eş değer bir önemde 
görüyorum. 

F-MAX’in aldığı bu ödülün ilerle-
yen süreçte ne tür yansımaları ola-
cak? Aracın satışı ne zaman başla-
yacak? 
F-MAX’in dünya prömiyerini 
Hannover’de düzenlenen IAA fu-
arında yaptık, ödülü de yine bu 
fuarda teslim aldık. Bu başarının 
ilk yansımalarını hissettiğimiz yer 
yine fuar alanı oldu zira standımız 
normalin çok üstünde bir ilgi gör-
dü. Fuar süresince tüm dünyadan 
70’in üzerinde bayilik talebi aldık. 
Tüm bu ilgi, insanların F-MAX’e 
ve Ford Trucks’a olan güveninin de bir göstergesi. Son iki 
yılda yurt dışında yüzde 50’lik bir büyüme oranına ulaştık. 
İlerleyen süreçte bulunduğumuz ülkelerde minimum yüzde 
5 pazar payı hedefliyoruz ki bazı ülkelerde bu oran şimdiden 
yüzde 10-15’lere ulaşmış durumda. F-MAX’in Türkiye’de sa-
tışına Ekim ayı itibarıyla başladık. Avrupa satışları ise Ocak 
2019’da başlayacak. Her ülkede çeşitli etkinlikler düzenle-
yeceğiz. 

Fuarda Ford Trucks standında en az F-MAX kadar merak 
uyandıran bir diğer araç da F-Vision oldu. F- Vision neyi 
temsil ediyor? Ne zaman yollarda göreceğiz?
F-Vision, gelecekte yapmak istediklerimizin bir örneğini, 
Ford Trucks’ın vizyonunu temsil ediyor. Ford Otosan San-
caktepe AR-GE merkezindeki mühendislerimizin ürünü 
olan F-Vision, geleceğin kamyonu kavramını gözler önüne 
seriyor. Tamamen elektrikli tasarlanan araç, dördüncü sevi-
ye otonom sürüşe olanak sağlıyor. Yani araç sürücünün yar-
dımı olmaksızın otonom şekilde hareket ediyor. F-Vision’ı 
tahmini olarak 10 yıl içerisinde yollarda göreceğimizi düşü-

Yeni F-MAX, yerli üretimin gücünü ve uluslararası arenada-
ki potansiyelini ortaya koyarak “Uluslararası Yılın Kamyonu” 
seçildi. Ford Trucks ile birlikte ülkemiz için de büyük gurur 
vesilesi olan ödülün hikâyesini paylaşır mısınız?  
Ford Trucks olarak yol kamyonu ve inşaat kamyonu seg-
mentinde yurt içinde pazar lideriyiz. Çekici segmentinde ise 
pazarın güçlü bir oyuncusu olmak için ciddi adımlar attık. 
Bu adımların en somut göstergesi olan Ford Trucks F-MAX 
ile yalnızca ülkemizde değil global pazarlarda da Türk mü-
hendisliğinin gücünü ortaya koymayı hedefliyoruz. F-MAX, 
tamamen Türk mühendislerince, farklı ülkelerden 900 şoför 
ve 44 filo yöneticisinin görüşleri doğrultusunda sıfırdan geliş-
tirdiğimiz bir araç. Yıllara yayılan tasarım ve üretim süreciyle 
F-MAX’i konfor, verimlilik ve teknoloji kavramlarıyla ifade 
edebiliriz. 2,5 metre genişliğe ulaşan yeni kabinimiz, kullanı-
cılara uzun yolda ihtiyaç duydukları konforu ve ferahlığı va-
dediyor. Yüksek performansı, 500 PS’lik gücü ile yeni ve daha 
da verimli çekicimiz sektörde rekabetin güçlü bir oyuncusu 
olacak. Yakıt ekonomisi, düşük bakım ve işletim giderleri gibi 
fırsatlar sunan çekicimiz, sahip olma maliyetlerini oldukça 
düşürecek. Harita destekli hız kontrolü, multi medya sistemi 
gibi aynı zamanda şoförlerin ve filo yöneticilerinin hayatını 
kolaylaştıracak yeni teknolojileri ile Ford Trucks F-MAX, 
pazarın en güçlü alternatiflerinden biri olma özelliği taşıyor. 
Tüm bu üstün özellikleri sayesinde Ford Trucks F-MAX’in 
“Uluslararası Yılın Kamyonu” seçilmesi hem Türk mühendis-

nüyorum. Ancak bunun için bir 
takım düzenlemelerin tamamlan-
ması gerekiyor. O zamana kadar 
F-Vision’ın yollardaki temsilcisi 
F-MAX olacak. 

Bayi yapılanmasının tüm organi-
zasyon içerisinde ifade ettiği öne-
mi yorumlar mısınız?
Bayilerimizi yalnızca iş ortağı ola-
rak değil, ailemizin bir parçası 
olarak görüyorum. Hep birlikte 
bir bütünü, bir aileyi tamamlı-
yoruz. Bu bize Merhum Vehbi 
Koç’tan miras kalan bir kültür. 
Belirttiğim üzere son birkaç yıl-
dır yurt dışında güçlü bir bayi ağı 
kuruyoruz. Mutlulukla ifade et-
mek isterim ki bayi ilişkilerimizi 
ve anlayışımızı gördüklerinde çok 
şaşırıyorlar. Çünkü daha içten, 
samimi olduğumuzu görüyorlar 
ve bu pek alışık oldukları bir du-
rum değil. Yeri geldiğinde prob-
lemlerine de ortak oluyor, çözüm 
sunmaya çalışıyoruz. Sanırım ya-
kaladığımız başarıdaki en önemli 
etkenlerden birini de bu güçlü 
iletişim oluşturuyor.

Ford Trucks’ın başarısının ardında 
hedefe odaklanan büyük bir ekip 
var. Bu ekibin yöneticisi olarak 
iş konusundaki hassasiyetlerinizi 
paylaşır mısınız?  
İş konusunda son derece planlı bir 

şekilde hareket etmeye gayret gösteriyorum. Bunda sürekli 
büyüyen bir işin içinde olmamın etkisi var. Güne başlarken 
mutlaka erken saatte o günün genel bir değerlendirmesini ve 
planını yapıyorum. Hafta sonları ise yeni haftanın öncelikleri-
ni listeliyor ve onlara odaklanıyorum. Çünkü çok fazla konu 
var. Bunlar arasından sıralama yapmak bir adım sonrasını 
daha kolay kurgulamamızı sağlıyor. Diğer taraftan karar alın-
masına kesinlikle dikkat ediyorum. Yani yaptığımız her top-
lantının bir ajandası olmalı ve nihayetinde bizi bir karar alma 
noktasına getirmeli. 

İş dışında vakit ayırdığınız, keyif aldığınız uğraşlar neler? Aile 
yaşamınız hakkında bilgi verir misiniz?
Bulduğum fırsatları ailemle beraber olmak için değerlendiri-
yorum. Eşim Koç Lisesi’nde fizik öğretmeni olarak çalışıyor. 
13 yaşında bir oğlumuz var. Bir arada olmak, zaman ayırıp 
seyahate çıkmak beni en huzurlu hissettiren şeyler. Son iki yıl-
dır düzenli bir şekilde koşmaya çalışıyorum. Bunun için hafta 
sonları çok erken kalkıyorum. Koşmanın insanı rahatlattığını 
düşünüyorum.
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“KELEŞLER FORD 
HER DÖNEMDE 
YENİLİĞE İMZA ATMAYI 
BAŞARIYOR”
Görevim itibarıyla 1995-2010 yılları arasında 
Keleşler Ford’la çok yakın çalışma fırsatı buldum. 
Son birkaç yıldır eskisi kadar temas edemesek 
de, hem ortaya koydukları başarıları hem de 
yarattıkları farklılıkları yakından takip ediyorum. 
Yeniliğe son derece açık bir yönetim anlayışları 
var. Bunun bir parçası olan Keleşlerlife Dergisi’ni 
de keyifle okuduğumu belirtmek isterim. Bana 
ulaşmayan bir sayı olduğunda mutlaka temin 
etmeye çalışıyorum. 

SON İKİ YILDA YURT 
DIŞINDA YÜZDE 50’LİK 
BİR BÜYÜME ORANINA 

ULAŞTIK. İLERLEYEN 
SÜREÇTE BULUNDUĞUMUZ 

ÜLKELERDE MİNİMUM 
YÜZDE 5 PAZAR PAYI 

HEDEFLİYORUZ Kİ BAZI 
ÜLKELERDE BU ORAN 

ŞİMDİDEN YÜZDE 
10-15’LERE ULAŞMIŞ 

DURUMDA.
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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

ÖZKAN ŞEN / FORD KUGA

NECMETTİN ÖZKARACI / FORD TOURNEO COURIER BLACKLINE

CANER KIROĞLU / FORD FOCUS NURETTİN İÇTEN / YENİ FORD ECOSPORT

ERAY AYKIL / FORD TOURNEO CUSTOM

BAYRAM YILDIRIM / FORD FOCUS

AHMET YAMAN / FORD TOURNEO COURIER

EMRE YAMAN / FORD KUGA

MÜJDAT GÖRAL / FORD TOURNEO COURIER BLACKLINE
TÜRK HAVA YOLLARI’NIN 

FORD TRANSİT ARAÇLARINI TESLİM ETTİK.



Son sözü her zaman 
fizik kuralları söyler

bir sürüş yöntemi olarak diğer sürücülerin bu alışkanlığa sahip 
olabileceğini düşünerek mutlaka dikkatli davranmalısınız. 

Tampon tampona takip
Asla ve katiyen uzak durulması gereken bir diğer alışkanlık da 
“tampon tampona” olarak tabir edilen bu yakın sürüş şekli. Bir 
aracı takip ederken o frene bastığında sizin hız düşüşünü algıla-
yıp tepki vermeniz için bir süre gerekir.  Güvenli takip mesafesi 
bu süre dikkate alınarak bırakılan mesafedir. Tampon tampona 
takip bilhassa yüksek hızlarda cesaretin değil, birtakım ruhsal 
problemlerin belirtisidir ve acilen tedavi gerektirir. Trafikte en 
çok kazaya neden olan kötü alışkanlıklardan biridir ve kesinlikle 
kaçınılmalıdır. 

Yüksek Hız/Düşük Hız
Her şeyin fazlası zarar, azı yarar. Aynı şey sürüş hızı için de 
geçerli. Eğer hızı bir alışkanlık haline getirip, ilk fırsatta gaza 
yükleniyorsanız bir daha düşünün. Çünkü hız arttıkça güven-
li duruş mesafesi de artar. Aracınız ne kadar donanımlı olursa 
olsun, son sözü her zaman fizik kuralları söyler. Hızın neden 
olduğu sonuçları görmek için video kanallarından birkaç 
kaza videosu izleyin ve sonra direksiyona her geçtiği-
nizde gaza basmadan önce o görüntüleri hafızanızda 
şöyle bir canlandırın. Daha kontrollü hissedeceksi-
niz. “Azı yarar” dedik ama durumuna göre. Tıpkı 
hızlı gitmek gibi seyir halinde trafiğin akışını 
etkileyecek şekilde düşük hızda araç kullan-
mak da oldukça sakıncalıdır. Bulunduğunuz 
güzergâhtaki hız düzenlemesi neyse ona ria-
yet ederek ve trafiğin akışına uyum sağlayarak 
aracınızı kullanın. Çok yavaş araç kullanmak 
arkada seyreden bir aracın sizi geç fark etmesi-
ne neden olabilir.

Makas
Hayatı sınırlarda yaşamayı seven biri misiniz? Adrenalin tut-
kunuz mu var? Hız yapmayı seviyor, riskli tercihlere bayılıyor 
musunuz? O zaman yanlış yerdesiniz. Tüm bu tutkuları besle-
yebileceğiniz çok sayıda outdoor spor, ulaşılabilir mesafelerde 
uygun kapalı pist var. Ama kesinlikle bunların yeri trafik değil; 
makas atarak araç kullanmak hiç değil. Bilmeyenler için kısaca 
tanımını yapalım, zaten hemen gözünüzde birkaç örneği belire-
cektir: trafikte şeritler arası yüksek hızda giderek, zigzag çizerek 
araç kullanmaya makas atmak deniyor. Ama olmaz olsun böyle 
tanım. Bunu yapanlar her gün hem başkalarının hem de kendi 
canlarını tehlikeye atıyor. Trafikteki diğer sürücüler de arkala-
rından bol ünlem işaretli yorumlar yapıyor; açıkçası bunu da 
kesinlikle hak ediyorlar. Makas atmak aslında bazı kişisel ye-
tersizliklerin ve hastalıklı bir ruh halinin yansıması. Gördüğü-
nüz yerde dikkat edin ve alabilirseniz plakasını alıp yetkililere 
bilgi verin!
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OTOMOBİLİNİZDE KEYİFLE YOL 
ALIRKEN SİZİ BEKLEYEN BİR TEHLİKE 

VAR; ALIŞKANLIKLARINIZ. ELBETTE 
İYİ OLANLARDAN BAHSETMİYORUZ. 

SIKÇA GÖRÜLEN BAZI ALIŞKANLIKLAR 
HEM SİZİN HEM DE BAŞKALARININ 

HAYATINI TEHLİKEYE ATABİLİR. 
KEŞKE DEMEMEK İÇİN SÖZ KONUSU 

ALIŞKANLIKLARA BİR GÖZ ATMAK VE 
TEKRAR HATIRLATMAK İSTEDİK.  

Keleşlerlife
Mercek

Sürüş esnasında 
telefonla ilgilenmek 
Nomofobi sözcüğünü hiç duydunuz mu? Teknolojiden özellik-
le de cep telefonundan uzak kalma fobisi olarak tanımlanıyor. 
Avrupa’da yapılan bir araştırmaya göre cep telefonu kullanıcı-
larının yüzde 35’i, telefonları yanında olmadan bir günü bile 
geçiremeyeceğini düşünüyor.  Cep telefonu kullanımı istatistik-
lerinde Avrupa’nın çok önünde olan ülkemizde bu oranın çok 
daha yukarılarda olduğunu tahmin edebiliriz. Büyük ihtimalle 
birçoğumuz bu oranın içerisine dâhiliz. Ama he-
pimizin şunu hatırlamasında fayda var; 
Allianz Teknoloji Merkezi (AZT) ta-
rafından Almanya, Avusturya ve 
İsviçre’de yapılan Yol Güvenli-
ği Araştırması gösteriyor ki, 
son üç yılda meydana gelen 
kazaların yüzde 60’ı cep 
telefonu nedeniyle ger-
çekleşmiş. Bu nedenle de 
kötü alışkanlık listemizin 
ilk sırasında direksiyon 
başında cep telefonuyla 
ilgilenmek yer alıyor. 

Sinyal vermemek
Aracımız göstergeler sayesinde bizimle, sinyaller sayesindeyse 
trafiği paylaştığımız diğer sürücülerle konuşur. Eğer siz bu elzem 
iletişim yöntemini kullanmayıp döneceğiniz yöne sinyal vermez-
seniz, tatsız sürprizlerle karşılaşma ihtimaliniz bir hayli artar. 
Çünkü iletişimin olmadığı yerde anlaşma da olmaz. Sinyalleri 
kullanmama alışkanlığı maalesef ülkemizde çok fazla görülüyor 
ve yine kaza istatistiklerinde de önemli bir yer tutuyor. Defansif 
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FİLO KİRALAMA SEKTÖRÜNÜN 
PAZAR LİDERİ INTERCITY, 

ISTANBUL PARK’TA 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 

ETKİNLİKLERLE ADINDAN 
SIKÇA SÖZ ETTİRİRKEN BİRBİRİ 

ARDINA ATTIĞI YENİLİKÇİ 
ADIMLARLA DA SEKTÖRÜN 
GELECEĞİNE YÖN VERİYOR. 

ŞİRKETİN INTERCITY PARTNER, 
INTERCITY GELİŞİM AKADEMİSİ, 
İPOP GİBİ BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ 

PROJELERİNİ INTERCITY İLETİŞİM 
VE İNSAN KAYNAKLARI GENEL 

MÜDÜR YARDIMCISI İLKİN GÖKER 
İLE KONUŞTUK. INTERCITY’NİN 

DAİMA ÖNCÜ PROJELERE İMZA 
ATTIĞINI DİLE GETİREN GÖKER, 

“SEKTÖRÜN ROL MODELİ 
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ” 

DEĞERLENDİRMESİNDE 
BULUNDU. 

Intercity, son derece dinamik bir şirket ve bu dinamizm faaliyetlerine de direkt ola-
rak yansıyor. Mevcut durumda Intercity’nin sunduğu hizmetleri paylaşır mısınız?
Türkiye’nin ilk filo kiralama şirketi olan ve 1992 yılında kurulan Intercity’nin bu-
gün 600’ü aşkın çalışanı, 40 bin aracı, İstanbul merkez olmak üzere, İzmir, Ankara, 
Adana, Bursa, Samsun ve Antalya’da şehir ofisleri bulunuyor. Temel faaliyet alanımız 
olan filo kiralama konusunda 2 binin üstündeki müşterimize hizmet veriyoruz. Sa-
hada kullanılan araçlardan, üst düzey yönetici araçlarına kadar marka ve modelden 
bağımsız geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz ve her sınıftan binek ve ticari aracı ki-
ralıyoruz. Filo kiralamanın yanı sıra kendi servislerimiz ve yurt çapındaki anlaşmalı 
servis noktaları ile müşterilerimize kesintisiz hizmet veriyoruz. 
Sözleşmesi biten araçların ikinci el satışını gerçekleştirdiğimiz gayet donanımlı 
bir ikinci el oto satış merkezimiz bulunuyor. Intercity İstanbul Park’ta yer alan ve 
İPOP(İstanbul Park Oto Pazarı) olarak adlandırdığımız merkez, galerilere ve bireysel 
satıcılara da hizmet veriyor. İPOP’un en önemli farkı, bünyesinde ekspertiz, noter, 
servis, trafik müşavirliği ve bankacılık gibi işlemleri tek çatı altında buluşturması. 
Yani buraya geldiğinizde aynı gün içerisinde tüm işlemleri halledip aracınızı satın 
alabiliyor ya da satabiliyorsunuz. 

Caddede olmaz, piste gel!
Bildiğiniz üzere merkezimizin de 
yer aldığı Formula 1 yarışlarına ev 
sahipliği yapmış olan Intercity İstan-
bul Park, Intercity tarafından uzun 
süreli olarak kiralandı. Dolayısıy-
la pistin etkin kullanımına yönelik 
birçok faaliyetimiz bulunuyor. Her 
ay bir hafta sonu halk günleri dedi-
ğimiz bir etkinlik düzenliyoruz. Et-
kinliğe katılan herkes süre satın alıp 
kendi aracıyla pisti kullanabiliyor. 
“Caddede olmaz, piste gel!” sloga-
nıyla sürat yapmayı seven insanları 

Keleşlerlife
Söyleşi

SEKTÖRÜN 
GELECEĞİNİ 
KURGULUYOR 

Röportaj: ERDEM ÇAĞLAYAN



normal trafikten piste yönlendirme-
yi hedefliyoruz. Bu sayede ciddi bir 
bilinç oluşmaya başladığını da ifade 
edebilirim. 
Intercity İstanbul Park’ın etkin kul-
lanımına yönelik gerçekleştirdiğimiz 
organizasyonların diğer bir ayağını da 
Intercity İstanbul Park Tek Marka Ku-
paları oluşturuyor. Her ay düzenlenen 
bu yarışlar, aynı zamanda yeni pilotla-
rın yetişmesine de imkân tanıyor. 
Intercity olarak defansif sürüş tek-
nikleri eğitimi konusunda olduk-
ça güçlü bir alt yapıya sahibiz. Hem 
bireysel hem de kurumsal taleplere 
yanıt veriyoruz. Talep eden şirketle-
rin sürücülerine verimli ve güvenli 
sürüş konusunda eğitimler veriyo-
ruz. Bazı şirketler istihdam edecekle-
ri sürücüleri seçmeden önce, eğitim 
sonunda verdiğimiz raporları dikkate 
alıyorlar. Eğitimlerimiz Milli Eğitim 
Bakanlığı’na akredite tek eğitim oldu-
ğu için alınan sertifikanın önemli bir 
geçerliliği söz konusu. 
Intercity İstanbul Park’ta uluslararası 
markalarla yaptığımız bazı işbirlikleri 
de var. Yılda birkaç defa gelip potan-
siyel ve mevcut müşterilerine özel olarak test sürüşleri düzen-
liyorlar. Intercity İstanbul Park oldukça geniş açık ve kapalı 
alana sahip olduğu için çeşitli markaların lansmanlarına, test 
sürüşlerine yıl boyunca ev sahipliği yapıyor. 

uzmanlıklarına ve yeteneklerine göre eğitim içeriklerini oluş-
turup eğitmenlerimiz arasında paylaştırdık. IGA eğitim prog-
ramı, Temel Eğitim- Bronz Seviye, Mesleki Eğitim (Uzmanlaş-
ma)- Gümüş Seviye ve İleri Seviye Eğitim- Altın Seviye olmak 
üzere üç seviyeden oluşuyor.  Eğitim ihtiyaçlarını belirlerken 
yönetici ve çalışanlarımızdan gelen talepleri, performans de-
ğerlendirme sonuçlarını, teknolojik ve sektörel gelişmeleri, 
yeni proje gereksinimlerini ve süreçlerimizdeki değişiklikleri 
dikkate alıyoruz. 
Birinci seviyede kurum kültürünün ve hedeflerin benimsetil-
mesi; ikinci seviyede uzmanlık 
konularına göre aktarımların ya-
pılması; üçüncü seviyede ise ileri 
düzey mesleki eğitimin verilmesi,  
yönetici yetiştirme ve yöneticile-
rin koçluk yeteneklerinin gelişti-
rilmesi gibi içerikler mevcut. Eği-
timler geçtiğimiz Nisan ayından 
beri devam ediyor. Şu ana kadar 
elde ettiğimiz sonuçlar memnu-
niyet verici. İlerleyen süreçte üni-
versitelerle işbirliğine gitmek ve 
sonraki aşamada eğitimlerimizi 
farklı kurumlara açmak gibi dü-
şüncelerimiz de var. Bu sayede 
sektörde her daim ilklere imza 
atma yaklaşımımızı yeni bir boyu-
ta taşıyoruz. IGA yalnızca Inter-
city için değil, gelecekte sektöre 
de ilham kaynağı olacaktır. 

Yeniliklerden bahsetmişken, In-
tercity Partner uygulaması da 
sektör için oldukça inovatif bir iş 
modeli olarak değerlendiriliyor. 
Sistemi hangi gerekliliklerden 
yola çıkarak geliştirdiniz? 
Filo kiralama sektörünün ve be-
raberinde getirdiği yan iş dalları-
nın potansiyelini dikkate alarak 
Intercity olarak yeni bir iş mo-
deli geliştirmeye karar verdik. Bu 
yeni iş modelimizin merkezinde 
Türkiye’nin dört bir yanında fa-
aliyet gösteren otomobil yetkili 
bayileri yer alıyor. 
“Intercity Partner” olarak adlan-
dırdığımız sisteme dâhil olan yet-
kili otomobil satıcıları, araçlarını 
filo kiralama yoluyla satabiliyor. 
Böylelikle bölgelerindeki mev-
cut veya potansiyel müşterilerini 
Intercity filo kiralama sistemine 
entegre edebiliyorlar. Intercity 
Partner’in hem bayilere hem de 

Böylesine farklı hizmet yelpazesi içe-
risinde kısa süre önce hayata geçirdi-
ğiniz Intercity Gelişim Akademisi’nin 
ne tür katkıları olacak? 
Birçok kurumsal şirkette olduğu gibi 
çalışanların eğitimi bizim için de bü-
yük önem taşıyor. Eğitimlerimizi 
yıllarca eğitim-danışmanlık şirket-
leri kanalıyla devam ettirdik. Ancak 
geldiğimiz noktada Intercity olarak 
köklü bir sektörel bilgi altyapısına ve 
deneyime sahibiz. Bunun çalışanları-
mıza doğrudan ve en verimli biçimde 
aktarılması gerekiyordu. Bu ihtiyaçtan 
yola çıkarak, kendi içimizde Intercity 
Gelişim Akademi’sini (IGA) kurduk 
ve eğitimlere başladık. IGA ile birlikte; 
şirketimizin stratejik hedeflerine ulaş-
ması için ihtiyacı olan kritik yetkinlik-
leri oluşturmak, hedeflerimize en hızlı 
ve verimli şekilde ulaşabileceğimiz 
organizasyonel yapıyı belirlemek, or-
ganizasyonumuzu besleyecek “yöne-
tici havuzu”nu oluşturmak, Intercity 
kültürünü var olan ve yeni gelen per-
sonele özümsetmek gibi çok önemli 
hedeflerimiz var. 
Tabii, böylesine kapsamlı bir eğitim 

akademisini hayata geçirmek, baştan sona tüm süreci iyi kur-
gulamamızı gerektiriyordu. Biz de alanında deneyimli, kıdemli 
çalışanlarımız arasından eğitmenlerimizi belirleyip, öncelik-
le bir eğitimci eğitimi almalarını sağladık. Ardından sektörel 

Intercity olarak bize önemli katma değer sağlayacağını öngö-
rüyoruz. 
Sistemimize dâhil olan bayiler, öncelikle yapacakları kiralama 
işleminden komisyon alıyorlar. Kiralama olması halinde söz 
konusu aracı o bayiden satın alıyoruz. Bunlara ilave olarak ki-
ralanan aracın bakım, lastik değişimi, hasar, sigorta ve benzeri 
işletme işlemlerinden de gelir elde edebiliyorlar. Son olarak ki-
ralama süresi tamamlanan araçların 2. El satışı da yine bayilere 
kazanç olarak yansıyor. Hâlihazırda Intercity Partner dâhilinde 
90 bayi ile anlaşma sağlamış durumdayız. Diyarbakır’dan 

İzmir’e ülkemizin her noktasında 
işbirliklerimiz hızlı bir şekilde ge-
lişiyor. Keleşler Ford da bu bayi-
lerimizden biri.

Son olarak, Intercity’deki kari-
yeriniz ve şirketin geleceğe dair 
hedefleri hakkında bilgi verir mi-
siniz? 
İstanbul Teknik Üniversitesi Çev-
re Mühendisliği Bölümü’nden 
1985 yılında mezun olduktan 
sonra kısa bir süre mesleğimi 
yaptım. Ancak zamanla bana çok 
hitap etmediğini görünce eşim-
le birlikte kurduğumuz ajansta 
başarılı bir 10 yıl geçirdik. 2001 
yılında Intercity ile yolum kesi-
şince aileye dâhil oldum. 17 yıldır 
şirketimizin gelişim sürecine biz-
zat şahitlik ediyorum. İşe başladı-
ğımda 700 aracımız vardı. Bugün 
40 bin araca ulaştık. Böylesi bir 
başarı hikâyesinin parçası olmak 
mutluluk verici. Bu dinamizm işe 
karşı duyduğumuz heyecanı her 
daim zirvede tutuyor. Intercity, 
başarının takdir edildiği, çalışan-
ların birbirlerinin gelişimine ve 
motivasyonuna katkı sağladığı bir 
iş ortamı sunuyor. 17 yıldır her 
kademede birçok iş yaptım. Şu 
anda Intercity İletişim ve İnsan 
Kaynakları Genel Müdür Yardım-
cısı olarak çalışıyorum. Hepimi-
zin temel hedefi kurumsal ideal-
lerimizin gerçeğe dönüşmesine 
katkı sağlamak. Mevcut durum-
da 40 bin olan araç sayımızı kısa 
vadede 50 bin adede çıkarmayı 
planlıyoruz. Koşullar ne olursa 
olsun, Intercity’nin zengin insan 
kaynağı ve muazzam iş ortamı sa-
yesinde hedeflere birer birer ula-
şılacağına eminim. 
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Yönetim Kurulu Başkanımız Vural Ak, Formula 1’in yeniden 
Türkiye’ye gelmesi için belirttiğiniz gibi sürekli girişimlerde 
bulunuyor. Hatta bu konuda Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 
bir destek de söz konusu. Formula 1, takvimi gereği şu 
anda 21 yarışı içeriyor. Organizasyonun ülkemize yeniden 
gelebilmesi için takvimdeki bir ülkenin çıkması gerekiyor. 
Bizim açımızdan olumlu olan şey, bir ülke organizasyondan 
çıktığı anda Türkiye’nin ilk aday olması. Dolayısıyla 2020 
yılında bunun gerçekleşeceğini umut ediyoruz. 

FORMULA 1 2020’DE 
TÜRKİYE’YE DÖNEBİLİR 
Vural Bey’in Formula 1’in yeniden Türkiye’ye 
gelmesi için yoğun mesai yaptığını biliyoruz. 
Bu konuda yeni bir gelişme var mı? 

KELEŞLER FORD, KÖKLÜ 
TİCARİ GEÇMİŞİ VE HER 
DAİM SERGİLEDİKLERİ 

YENİLİKÇİ POLİTİKALARIYLA 
SON DERECE SAYGIN BİR 

KONUMA SAHİP. INTERCİTY 
PARTNER DÂHİLİNDE 

KENDİLERİYLE BİR ARAYA 
GELMEYİ, SİSTEMİMİZİN 

ETKİNLİĞİNİ GÖSTERMESİ 
AÇISINDAN DA ÖNEMLİ 
BİR GELİŞME OLARAK 

GÖRÜYORUZ. 
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ANADOLU’NUN KADİM TARİHİNE IŞIK TUTAN KÜLTEPE, GÜNÜMÜZDEN 
3 BİN YIL ÖNCESİNE BİR ZAMAN TÜNELİ AÇIYOR; ANLATTIKLARIYLA 
ESKİ UYGARLIKLARA DAİR ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER SUNUYOR. 

Keleşlerlife
Gezi

KÜLTEPE’NİN 
ANLATTIKLARI 
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Bugünkü modern Kayseri’nin hemen yanı başında, 3 bin yıl 
öncesine tarihlenen bir höyük bulunuyor. Şehrin 21 kilometre 
kuzeydoğusundaki Kültepe (eski adıyla Kaniş-Karum) birkaç 
asır boyunca ticaret yollarının kesişme noktasında yer aldığı 
için son derece zengin bir miras barındırıyor. Ancak sorun şu 
ki, Kültepe Anadolu’nun en büyük höyüklerinden biri ve aynı 
zamanda en çok zarar göreni. Buna rağmen anlattıkları o kadar 
değerli ki, geçmişi ondan öğreniyor, parçası olduğumuz top-
rakların zenginliklerini yeniden keşfediyoruz.  

Anadolu’daki ilk yazılı tabletler 
Kültepe, Orta Anadolu’nun en yüksek dağı Erciyes’in hemen 
eteğinde oluşmuş olan Sarımsaklı Ovası’nın ortasında yer alı-
yor. Etrafındaki alüvyon ovadan 20 metre yükseklikteki höyü-
ğün çapı 550 metre. Höyüğü çevreleyen Aşağı Şehir’in sınırları 
kesin olarak bilinmemekle beraber, çapının en azından 2.5 ki-
lometreyi bulduğu düşünülüyor. 
Hititlerin Anadolu’da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük 
ve etrafında onu saran Karum’dan oluşan Kültepe’de yönetim 
binaları, dini yapılar, ev, dükkan ve atölyelerin kalıntıları gö-
rülebiliyor. Asurluların kurduğu büyük ticaret kolonileri Ka-
rumların merkezi Kültepe’deki Karum’du ve diğerlerini yöneti-
yordu. Kültepe, bir ilke sahip: Anadolu’daki ilk yazılı tabletler, 
dünyanın ilk organize ticaret merkezi olan Kültepe’de bulundu. 
Asur çivi yazısı ile bu tabletler arasında, zamanın tüccarlarının, 
halkının ve yöneticilerinin siyasi ve hukuki ilişkilerini gözler 

önüne seren mektuplar, senetler, mühürler ve 
anlaşma metinleri var. Ticaret yolu üstünde strate-
jik öneme sahip Kültepe bu özelliğini yüzlerce yıl sürdürmüş. 
Kayseri’nin Selçuklu ve Osmanlı Döneminde İpek Yolu’nun bir 
parçası, günümüzde de Türkiye’nin ticaret alanında en aktif 
şehirlerinden olması da Kültepe ile başlayan bu ticari hareket-
liliğin devamı olmuş. Dünyaca tanınmış bu açık hava müzesi, 
ilk olarak 1881’de dikkat çekmiş, 1925’te Kültepe’nin önem-
li bölümlerinden biri olan Karum keşfedilmiş. 1948 yılından 
beri Türk Tarih Kurumu ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü adına bölgede kazılar yapılıyor. Kültepe’de Asur, 
Genç Hitit, Helen, Roma, Pers ve Tabal dönemlerine ait eserler 
ve bulgular ele geçmiş. Kültepe Höyüğü’nden çıkartılan eserler 
Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. 
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Yabancılar bizden önce keşfetti
Kültepe, Kayseri’ye olan yakınlığı nedeniyle bir hafta 
sonu gezisinde mutlaka programa dâhil edilmesi gere-
ken yerlerden biri. Hatta Kültepe öylesine önemli bir 
tarihi merkez ki, içinde biraz tarih merakı bulunduran 
herkes için başlı başına bir gezi sebebi. Üstelik bunu 
binlerce kilometre uzakta yaşayan insanlar bizden daha 
iyi biliyor. Zira Kültepe’ye gelen turistlerin çok önemli 
bir bölümünü yabancılar oluşturuyor. Fransız, Japon, 
İngiliz ve Alman gibi her milletten insanı yılın nere-
deyse her mevsiminde burada görmek mümkün. Yerli 
turist az ama yabancı turist çok fazla geliyor. Yazıya 
sayfalarımızda yer verme nedenlerimizden biri de bu. 
Böylesine büyük bir hazineye sahipken niçin sahip çık-
mayalım, yarınlarımıza aktarmayalım. 

Keleşlerlife

Eski adı Kaniş ya da Neşa olarak anılan 
Kültepe, bereketli bir ovanın ortasında yer 
alıyor. Doğal yolların kesişim noktası olan 
bölge, hem doğanın sağladığı avantaj hem 
de ticaret yolu olması nedeniyle önemini 
arttırmış. Anadolu-Suriye-Mezopotamya 
arasında ticaret ve kültür merkezi işlevi gören 
Kültepe, iki ayrı kısımdan oluşuyor.

KANİŞ/TEPE/HÖYÜK: Çevresinde bulunan ovadan 
yaklaşık 21 metre yükseklikte yer alan ve 550x500 
metre çapında olan kısım, Kaniş olarak adlandırılıyor. 

Anadolu höyüklerinin en büyüklerinden bir tanesi olan Kaniş’te 
1893 yılında başlayan ve 1925 yılına kadar çeşitli aralıklarla devam 
eden sistemsiz kazılar ve köylüler tarafından toprağın gübre olarak 
kullanılması; bölgenin çok fazla tahrip olmasına neden olmuş.

KARUM/AŞAĞI ŞEHİR: Asurluların Karum olarak adlandırdığı Aşağı 
Şehir, Kaniş’i çevreleyen yer. Karum’un bazı kesimlerindeki yerleşim 
katlarının yüksekliği, ova seviyesini 2 metre kadar aşmaktadır. Yerleşim 
alanı, Tepe ile beraber 2,5 kilometre uzunluğunda çapa sahip.
Kültepe Höyüğü, Kayseri şehir merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta 
yer alıyor. Özel araç ile Kültepe’ye gitmek için Kayseri-Sivas karayolunun 
22.kilometresinde bulunan Karahöyük Köyü tabelasına sapmanız 
gerekiyor. Sapaktan sonra kısa bir yolculuk ile kolayca Kültepe’ye 
ulaşabilirsiniz. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumlar 
tarafından önceden duyurusu yapılan planlı geziler de düzenleniyor. 
Rehberlerin yer aldığı bu gezilerle bölgeyi dolaşmak da iyi bir alternatif.

KÜLTEPE’NİN EN BÜYÜK ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ ANADOLU’DAKİ İLK YAZILI KAYNAKLARIN 
BURADA BULUNMASI VE ASUR KOLONİLERİNİN TİCARETİ HAKKINDA BİLGİLER VEREN ÖNEMLİ 

YAZILI KAYNAKLARA BURADAN ULAŞILMASI. ‘’KAPADOKYA TABLETLERİ’’ OLARAK BİLİNEN 
PİŞMİŞ TOPRAK İÇERİSİNDE YER ALAN YAKLAŞIK 25 BİN ADET ÖZEL VE TİCARİ MEKTUP, 

ASUR LEHÇESİYLE VE ÇİVİ YAZISIYLA YAZILAN KİL TABLETLERİ OLUŞTURUYOR. HALEN KAZI 
ÇALIŞMALARININ DEVAM ETTİĞİ KÜLTEPE’DEKİ BİRÇOK ESER, KAYSERİ ARKEOLOJİ MÜZESİ VE 

ANKARA ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ’NDE SERGİLENİYOR.

Gezi

KÜLTEPE’NİN 
YERLEŞİMİ VE ULAŞIM

Büyü tabletleri 
Kültepe’de bulunan yazılı tabletler oldukça 
geniş bilgiler içermekle birlikte bunlar yalnız-
da ticaret ve sosyal yaşamla sınırlı değil. Yazılı 
belge bakımından en zengin sit alanları içinde 
gösterilen Kültepe’de, bugüne kadar 23 bine 
yakın çivi yazılı tablet bulundu.  Ancak bu bel-
gelerin çok azında tüccarların ticarî aktiviteleri 
dışındaki konulara rastlanıyor. Anlaşma me-
tinleri, limum listeleri, vasiyetnameler ve okul 
metinleri gibi, herhangi bir ticarî amaca hizmet 
etmeyen az sayıdaki tablet gruplarından birisi 
de büyü metinleri.
Kültepe’de bugüne kadar, biri henüz yayınlan-
mamış 7 büyü metni bulundu. Resmî kazılar-
dan önce keşfedilen ve 1994 yılı kazılarında 
çıkartılan belgeler, başlıca kurbanları henüz 
doğmamış ya da yeni doğmuş bebekler olan, 
Lamastum adlı kadın ifrite karşı yapılmış büyü-
leri içeriyor. 1948 yılı kazılarında ele geçirilen 
tabletlerden biri, muhtemelen ana kervandan 
ayrılmış küçük kervandaki insanları bir kara 
köpeğe karşı korumak için yapılmış büyüyü; 
oldukça kötü korunmuş bir diğer tablet ise içe-
riği tam olarak anlaşılamayan, kamış ile ilgili 
bir büyüyü içeriyor. Bir diğer belgede iki büyü 
kayıtlı. Bunlardan ilki, ay tanrısı Sin’in ineği-
ne benzetilen, doğum aşamasındaki bir anneye 
yardımcı olmak amacıyla; diğeri de yeni doğan 
bebeklerin yakalandığı sarık hastalığına karşı 
yapılmış. Başka bir belgenin konusu ise “kötü 
göz”e karşı yapılmış bir büyü. 
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Ne olacak? 
Uzmanlara göre küresel iklim değişikliği asıl etkisini insan 
sağlığı üzerinde gösterecek ve hatta kitlesel kayıplar meydana 
gelecek. Çoğu bilim çevresi iklim değişikliğinin artık döndürü-
lemez bir noktaya ulaştığına dikkat çekiyor. Bu sürecin insan 
sağlığı üzerindeki direkt ve dolaylı etkileri olacak. Direkt etki-
leri aslında uzun süredir yaşıyoruz. Son 20 yılda Avrupa’da ve 
Amerika’da yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle binlerce in-
san hayatını kaybetti. Kalp ve damar hastalıklarında bu zamana 
kadar görülmemiş bir artış yaşanıyor. Solunum yolu ve akciğer 
hastalıklarında da bölgemizde yüzde 400 ila 600 oranında ar-
tış yaşandığı ifade ediliyor. Tüm bunlar sıcak ve kirli havanın 
yol açtığı direkt etkiler. Bir de dolaylı etkiler var. Dünyanın 
ortalama sıcaklığı arttıkça buzullardaki erime nedeniyle deniz-
lerin seviyesi her geçen gün artıyor. Dünya nüfusunun önemli 
bir kısmı deniz kenarlarına yakın bölgelerde yaşıyor. Özellikle 
Bangladeş gibi topraklarının büyük kısmı deniz seviyesinde 
yer alan ülkelerdeki nüfus yakın zamanda göç etmek zorunda 
kalacak. Temiz suya ve gıdaya ulaşım zorlaşacak. Salgın has-
talıklar, enfeksiyonlar artacak. Asya ve Afrika’daki 30 ülkede 
açlık çeken insanların sayısı da 1990’dan bu yana, 398 milyon-
dan 422 milyona çıktı. Açlık ve beraberinde getirdiği sosyal 
karmaşa, yalnızca o ülkeleri değil tüm dünyayı etkiliyor. Yine 
sıcaklıkla beraber maruz kaldığımız radyasyon miktarı da artı-
yor. Başta cilt kanseri olmak üzere bu etkiye bağlı olarak ortaya 
çıkan hastalıkların görülme sıklığı günden güne yükseliyor.
Tüm bu hastalıkların tedavisi için ülkelerin sağlık harcamala-
rına ayırdıkları kaynak büyük oranda artmış durumda. Önü-
müzdeki yıllarda bu harcamaların birkaç misli daha yükselece-
ği düşünülüyor. Yani iklim değişikliğinin faturası hem sağlığa 
hem de ekonomiye çıkıyor. 

DÜNYA ISINDIKÇA 
BİZ HASTALANIYORUZ

Keleşlerlife
Sağlıklı Yaşam

KASIM - ARALIK 2018 l 33

Ne yapacağız? 
Yanıt basit. Bireysel ve toplumsal bir uyanış şart. Durumu daha 
da içinden çıkılmaz bir hale getirmeden, su, gıda ve enerji tü-
ketimi konusundaki hassasiyetin maksimum düzeye çekilmesi 
gerekiyor. Bu noktadan sonra boşa harcayacak tek bir damla 
suyumuz yok. Üretirken, tüketirken bilinçli olmaktan ve eli-
mizde kalan doğayı korumaya çalışmaktan başka çıkış yolu bu-
lunmuyor. Ve belki de en önemli görev şu; karar alıcıların ülke 
adına hareket ederken doğayı birinci öncelik olarak görmesini 
sağlayacak toplumsal iradeyi tesis etmemiz gerekiyor. Ve bu 
küresel bir duruş olmalı. Aksi takdirde aldığımız her nefes ız-
dıraba dönüşürken yeni nesillere hesap verecek yüzümüz de 
olmayacak… 

Her ne kadar halen bile dünyanın gelişmiş ül-
keleri üzerinde tam bir uzlaşmaya varamasa 
da büyük toplantı salonlarında dile getirilen 
gerçekle kapıdan dışarı adım attığımızda göz-
lemlediğimiz gerçek arasında büyük fark var. 
İklim değişikliği tüm hızıyla kendini gösterir-
ken, canlılar da bu duruma ayak uydurmak 
zorunda kalacak; özellikle de insanlık. 

Nasıl oldu? 
Toplayıcılıktan avcılığa, avcılıktan yerleşik 
hayata, şehirleşmeye ve medeniyete uzanan 
çizgide kazanan hep insanlık oldu. Ya da biz 
öyle sandık. Çünkü bu gelişmeyi sağlarken 
bir yandan dünyanın doğal dengesini boz-
duk, kaynaklara hunharca zarar verdik. Şim-
di ise hepimiz olmasa da önemli bir kısmımız 
bu kaostan nasıl kurtulacağımızı düşünüyo-
ruz. Zira dünya hapşırsa biz nezle oluyoruz. 

2000 VE 2016 YILLARI ARASINDA, HAVAYLA BAĞLANTILI FELAKETLERDE YÜZDE 46 ARTIŞ KAYDEDİLDİ. KAMUSAL SAĞLIK 
HARCAMALARI TÜM DÜNYADA BÜYÜK BİR YÜKSELİŞ İÇERİSİNDE. UZMANLARA GÖRE KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI 
SAĞLIK SORUNLARI ORTA VADEDE CİDDİ BİR TEHLİKE OLUŞTURACAK. 
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SON 50 YIL, BUZUL KAYITLARINA GÖRE SON 6 BİN YILDA 
GÖZLENEN EN SICAK YARIM YÜZYIL OLDU. DÜNYA ISINIYOR, 

KİRLENİYOR, KENDİYLE BİRLİKTE ÜSTÜNDE YAŞAYAN CANLILAR 
DA GİDEREK DAHA BÜYÜK BİR TEHLİKEYE MARUZ KALIYOR. 
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“En zor affedeceğiniz şey nedir” diye sordu-
ğumda gittiğiniz o olay, o görüntüler var ya 
işte o sizin için henüz bitmemiş bir şey, ka-
panmamış sayfalardır. Yani henüz vedalaş-
madığınız, muhtemel değerlendirmesini bir 
ara yapıp o şekliyle rafa kaldırdığınız ihtiyaç 
halinde tekrar tekrar eski notlarıyla üzerin-
den geçtiğiniz şeyler. İşte tüm bunlar sizin 
toplam enerjinizden çalıyor o günden beri. 
Çünkü affetmezken cezayı çeken sizsiniz. 
Bakın içinize, gerçekten baktığınızda size 
nasıl bir yük oluşturduğunu göreceksiniz. 
Hatta hadi gelin bir deneme yapalım. Bir 
çantanız olduğunu düşünün, affetme-
diğiniz her olay ya da kişi için o çan-
taya 200 gram ekleyelim. Çantanız 
kaç gram ya da kilo ağırlığında 
oldu? Hadi çantayı bir an bile 
bırakmadan her şeyi yapmaya 
çalışın. Tüm gün ve gece hatta 
uykuda bile çanta sizinle. Yoru-
cu değil mi?

Affetmek iç dinginliğinizi 
yeniden kazanmanızdır
Yapacağınız şeyler, yaşayacağınız 
değerleriniz, ulaşacağınız hedefleriniz, 
coşkunuz, tutkunuz, neşeniz, sevinciniz, 
yaşamınız için olanı olduğu yerde bırakmak 
ve geleceğe doğru ilerlemektir affetmek. Affetmeye 
direnç oluşturan düşüncelerden biri de yapılanı onaylama ya 
da yapılana müsaade etmekle karıştırılmasıdır. Affetmek size 
aynı şeyin yapılmasına izin vermek değildir. Affetmek karar-
lılığınızdan uzaklaşmak değildir. Af-
fetmek özgürleşmektir, sırtınızdaki 
çantadan bir tane daha ağırlık eksilt-
mektir. Kendini affetmek de affetme 
sürecinin bir parçasıdır. Olayları 
yaşarken bazen onayladığımız ba-
zen de değiştirmek istediğimiz şey-
ler yapmış olabiliriz. Herkes içinde 
bulunduğu koşullarda yapabileceği 
en iyi şeyi yapar. Siz de öyle yaptı-
nız. Bugün aynı şey olsa daha farklı 
yapacağınızı düşünüyorsanız bunun 
sebebi de o tecrübeyi yaşamış olma-
nızdır zaten. Yaşamasaydınız farkını 
nereden bilecektiniz ki? 

Affetmek geçmişle 
barışmaktır 
Affetmenin ilk adımı her ne yaşa-
dıysanız onu kabullenmektir. Önce 
yaşamış olduğunuz şeyi kabul ede-
cek sonra bunun parçası olan şey ya 
da kişileri ya da kendinizi oradaki 

performansınızla kabul edeceksiniz. 
Geri dönüp o anı, o olayı olduğu yer-

de düzeltmek mümkün müdür? Değil-
se o zaman o anı bağışlamak özgürleşti-

rici bir seçimdir. Bazı şeyleri affetmek daha 
kolay bazılarını affetmek daha zor gelebilir. 

Başlangıçta kendinizi çok zorlamadan biraz daha 
kolay olanlardan başlayabiliriz. Kendinizi sevme yolunda 

atacağınız önemli bir adımdır affetmek. Geçmişle barışmaktır. 
Ruhunuza, kendinize yakınlaşmaktır. Tamir etmek, sarmak, 
sarılmaktır... Evet, affetmek bir seçim aynı zamanda da düşün-

celeriniz ve duygularınızın katıldığı 
bir süreçtir. Bu süreci kendi haline 
bırakıp zaman içinde kendiliğinden 
iyileşmesini bekleyebilir, onu iyileş-
meden rafa kaldırabilir ya da bir liste 
hazırlayıp en çok ve çabuk çözümle-
mek istediğinizden başlayabilirsiniz.
Bir elinize “affetmeyi” alın ve tartın, 
tamamen affedebildiğinizi düşünün. 
İçinizdeki duygunun yıkıcılığından 
kurtulduğunuz noktadaki kendinize 
bakın; tarif edin kendinize detayla-
rıyla. Diğer elinize de “affetmemek 
ve taşımaya devam etmeyi” alın. 
Onu da tarif edin detaylarıyla. Her 
iki eliniz nasıl görünüyor gözünüze? 
Sonbahar hasat mevsimdir. Sizi yo-
lunuzda yavaşlatan duygularınızın 
hasatı için denemeye var mısınız? 
Hadi derin bir nefesle bırakalım içi-
mizdeki bize hizmetini tamamlamış 
olan duyguları. Yeni ufuklara açıla-
lım beraber.

AFFETMEK,
KENDİNİZE 
 YAKINLAŞMAKTIR
HEPİNİZİN ANI BANKALARINDA GEÇMİŞTE YAŞADIĞINIZ AMA BUGÜNÜNÜZE TAŞIDIĞINIZ VE 
AFFETMEDİĞİNİZ ŞEYLER OLABİLİR. OYSA AFFETMEDİĞİNİZ HER ŞEY AĞIRLIK YAPAR VE SİZİ YORAR. 
BU NEDENLE OLANI OLDUĞU YERDE BIRAKMANIZ VE GELECEĞE DOĞRU İLERLEMENİZ YANİ AFFETMENİZ 
GEREKİR. AFFETMEK RUHU DA BEDENİ DE ÖZGÜR KILAR, KENDİNİZLE BARIŞMANIZI SAĞLAR. 

TÜLİN KAHVECİOĞLU 
BAHÇEBİZ Gelişim Akademisi Kurucu Ortak

“KENDİNİZİ SEVME 
YOLUNDA ATACAĞINIZ 
ÖNEMLİ BİR ADIMDIR 

AFFETMEK. GEÇMİŞLE 
BARIŞMAKTIR. 

RUHUNUZA, KENDİNİZE 
YAKINLAŞMAKTIR. 

TAMİR ETMEK, SARMAK, 
SARILMAKTIR...”

Keleşlerlife
Ritim



BUNDAN YALNIZCA 100 YIL ÖNCE SAHİP OLDUĞUMUZ MESLEKLERİN SAYISI SON DERECE 
SINIRLIYDI. 100 YIL SONRA İSE KARTVİZİTLERİMİZİN ÜZERİNDEKİ ÇEŞİT ÇEŞİT UNVAN VAR. 
PEKİ YARIN? TEKNOLOJİ MESLEKLERİ NASIL ETKİLEYECEK, BUGÜNÜN POPÜLER MESLEKLERİ 
TARİHE Mİ KARIŞACAK? HEPSİ YAZININ DEVAMINDA. 

YARIN  
NE İŞ  
YAPACAĞIZ? 

Hayatımızın her alanına etki eden tekno-
loji, doğal olarak mesleklerin geleceğini de 
değiştirecek. Hâlihazırda yaşamaya baş-
ladığımız bu değişim, gelecekte insanları 
daha yaratıcı, teknoloji ve bilişim odaklı 
iş alanlarına yönlendirecek. Endüstri 4.0 
kavramının revaçta olduğu şu günlerde gö-
rüyoruz ki, klasik üretim yöntemleri yerini 
makinelerin birbirleriyle iletişim kurduğu, 
otomasyonun tüm süreçleri kontrol ettiği, 
insanın daha çok arka planda kaldığı bir 
modele bırakıyor. Bu ivme artarak devam 
edecek. Tıp, savunma sanayi, imalat en-
düstrisi, havacılık, enerji, eğitim, medya, 
inşaat, tarım, hukuk ve hizmet sektörü de 
dâhil olmak üzere istisnasız tüm iş alan-
ları ciddi bir başkalaşım geçirecek. İnsan 
yerini iletişim kuran, şimdilik kısmen dü-
şünebilen ve hatta karar veren makinelere, 
bilgisayarlara bırakacak. 

İş alanları daha az tehlikeli olacak 
Gelecek projeksiyonlarında tıp alanın-
da dahi robotların hâkimiyeti ele alacağı 
düşünülüyor. Şimdi bile birçok cerrahi 
operasyonda doktorların kontrolündeki 
robotlar ameliyat yapıyor, sağlık alanında 
görev alıyor. Bu durum diğer sektörlerde 
çok daha ileri taşınacak ama insan yine son 
sözü söylemeye devam edecek. Gelecekte 
elbette farklı, bambaşka mesleklerin doğu-
şuna şahitlik edeceğiz. Dolayısıyla şimdi-
den çocuklarımızın ve gençlerimizin eği-
timinde bu değişime ayak uydurmalarını 
sağlayacak altyapıyı kurmak zorundayız. 
Fütüristler, teknoloji üreten şirketler, ge-
leceğin mesleği olarak tanımlanacak iş kol-
larını bugünden işaret ediyorlar. Öngörü-
lere göre insan artık kumandanın başında 
dururken geri kalan her şeyi çelik-plastik 
karışımı yeni dostlarımıza ve bilgisayarlara 
bırakacağız. Özellikle tehlikeli, iş kazaları-
nın sık görüldüğü ve insan hayatını tehdit 
eden faktörlerin çokça bulunduğu iş dalla-
rında değişim çok hızlı olacak. 

Mesleklerin evrimi 
Sıra geldi yeni mesleklere. Her biri birbi-
rinden heyecan verici ve keyifli görünü-
yor. Öyle ki pazartesi sendromu da yeni 
mesleklerle birlikte ortadan kalkacak gibi 
görünüyor. 

Kişisel Gizlilik Danışmanı: Kişisel bilgi-
lerimiz artık tamamen internet ortamında 
ve art niyetli kişiler bunları kullanarak her 
türlü çıkarı sağlayama hazır. Ne mutlu ki, 
gelecekte kişisel gizlilik danışmanlarımız 

bu tehditlere karşı yanımızda 
olacak. 
Nanoteknoloji Mühendisi: Mü-
hendislik yine revaçta olacak. 
Ancak bu kez nano ölçekte mü-
hendisliğin sınırlarında dolaşıp, 
akıllı ve yenilebilir ürünlerin pe-
şinde olacağız. Nanatoteknoloji 
yarın için en büyük kozlarımız-

dan biri durumunda. 
Sanal pilot: Adı sanal ama kendisi gerçek. İleride savaş 
uçaklarından sivil araçlara, drone’lardan uzay araçlarına ka-
dar her şey tek merkezden bir ekran karşısındaki pilotlar 
tarafından kontrol edilecek.
Veri Analisti: Veri analistleri özellikle büyük veri konu-
sunda yaptıkları çalışmalar ve gelişen teknolojilerle önem 
kazanmaya devam ediyorlar. Gelecekte internet of things 
(nesnelerin interneti), big data (büyük veri) gibi teknolo-
jilerin bu uzmanlara duyulan ihtiyacı artırmasına kesin gö-
züyle bakılıyor.
Robot Teknisyeni: Bu kadar çok robottan bahsedince gele-
cekte onların en yakın dostlarımız haline geleceğini öngör-
mek zor değil. Herhangi bir arıza durumunda ise imdadımı-
za robot teknisyenleri yetişecek. 
IT ve Matematik Uzmanları: IT ve Matematik alanında ça-
lışacak profesyoneller gelecekte de oldukça revaçta olacak. 
Özellikle teknolojinin farklı alanlarında yaşanan baş dön-
dürücü gelişmeler bugün bile ihtiyacın oldukça fazla oldu-
ğu bu meslekleri vazgeçilmez kılıyor.

Keleşlerlife
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Biyoteknolog 
Biyoteknoloji son yıllarda en köklü 

gelişmelerin yaşandığı alanların 
başında geliyor. İnsan benzeri 

makineler yaratma misyonu, bir 
yandan da insan ömrünü uzatan 

teknolojiler geliştirme misyonuyla 
besleniyor. DNA çalışmaları 

yaparak daha güçlü, hastalıklara 
daha dayanıklı insan yaratmayı 

amaçlayan bu çalışmalar gelecekte 
daha önem kazanacak.

Endüstriyel 
Tasarım 
Mühendisi
Günümüzde herkes 
kişiselleştirilmiş 
ürünlere ve yeni 
tasarımlara 
odaklanıyor. 
Gelecekte bu 
durumun devam 
etmesi ve daha iyi 
tasarlanmış ürünlere 
olan ilginin artması 
endüstriyel tasarım 
profesyonellerine 
harika fırsatlar 
sunacak.
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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

TREND X 
n 16” aluminyum alaşım jantlar n Ön sis farları n Gündüz yanan LED farlar n Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli yan aynalar n Elektrikli ön ve arka camlar n 4 Yönlü 
manuel sürücü koltuğu n Sürücü bel desteği n Deri kaplı, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon n Deri Kaplı Vites topuzu n Sürücü koltuğu bel destek ayarı 
n Arka park sensörü n Otomatik yanan farlar n Karartılmış arka cam n Ford SYNC1 Bluetooth & Sesli Kontrol Sistemi n Direksiyondan kumandalı radyo CD, 
MP3 çalar n 6 Hava Yastığı (Sürücü ve ön yolcu; ön, yan ve yan perde hava yastıkları) n ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) n İkincil çarpışma freni 
n Elektronik Denge Programı (ESP) n Çekiş Kontrol Sistemi (TCS) n Yokuş Kalkış Desteği (HLA) n Kişiselleştirilebilir Sürüş Modları n Ayarlanabilir 
sınırlandırıcılı hız kontrol sistemi n  Ön, Arka Disk Frenler n  Mini boy yedek lastik

ST-Line(Titanium Donanıma Ek Olarak)
n 18” alüminyum alaşım jant n ST-Line ön, arka, yan etekler n ST-Line marşpiyel n Alüminyum pedallar n ST-Line kırmızı dikiş detayları 
n Spor süspansiyon n Ön park sensörleri n LED ön sis farları

8 İleri Otomatik Şanzıman ile
n Döner Vites Konsolu n Direksiyondan kumandalı otomatik vites n Elektrikli park freni n Otomatik tutunma fonksiyonu

TİTANİUM (Trend x Donanıma Ek Olarak)
n 17” aluminyum alaşım jantlar n Elektrikli, ısıtmalı, sinyalli katlanabilir yan aynalar n Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi n 8” renkli dokunmatik ekran 
n Ford SYNC (Bluetooth & Sesli Kontrol Sistemi) n Kablosuz şarj ünitesi n Çift bölgeli dijital klima n Elektrikli park freni n Otomatik tutunma fonksiyonu 
n 180o geri görüş kamerası n Yağmur sensörü n Otomatik kararan iç dikiz aynası

FOCUS

DONANIMLAR

Trend-X,Titanium, ST-Line  n Metalik boya n Yakut kırmızı (özel renk)

Titanium  n Nord Co-Pilot 360 
Adaptif hız kontrol sistemi (EcoBlue Manuel motor-şanzıman) n Geliştirilmiş adaptif hız kontrol sistemi, Dur& Kalk(Stop&Go) özellikli (8 ileri otomatik şanzıman) 

n Çarpışma önleme yardımcısı (yaya ve bisikletli algılama özelliği ile) n Şerit takip sistemi, şeritte kalma ve şerit hizalama yardımcısı n Takip mesafesi uyarı 
sistemi n Acil durum manevra destek sistemi n Trafik levhası tanıma sistemi n Sürücü dikkat takip sistemi ve otomatik yanan uzun farlar

 Açılabilir panoramik cam tavan 
B&O Premium müzik sistemi (9 hoparlör, 1 subwoofer) 

Kış Paketi  n Isıtmalı ön cam n Direksiyon ve ön koltuklar

Stil Paketi  n Ford Dinamik LED Ön Far Sitemi n Yansıma önleyici uzun farlar ile LED arka farlar 

Akıllı bagaj kapağı (Station wagon modellerde)
ST-Line Modeli İçin  n Aktif park asistanı n Otomatik paralel, dikey park ve paralel park çıkış yardımı n Kapı kenar koruması

Konfor Paket  n Göz hizası gösterge paneli (Head-up Display / HUD)

OPSİYON PAKETLERİ

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

1.5 Ti-VCT Benzin  6 İleri Otomatik 123 150 12.4 5,8 - 6,0
1.5L Ti-VCT Benzin 6 İleri Manuel 123 150 11.2 6,5 - 6,6
1.5L EcoBlue Dizel 6 İleri Manuel 120 300 10 3,4
1.5L Ecoblue Dizel 8 İleri Otomatik 120 300 10.2 4,3 - 4,4
1.0L EcoBoost Benzin 8 İleri Otomatik 125 170 11.1 5,8
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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

40

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)

n 8’’  Renkli Dokunmatik Ekran n SYNC 3 (Araç İçi Bilgi ve Eğlence Sistemi) n Kırmızı Dikiş Detaylı Parçalı Deri Döşeme n Otomatik Klima 
n Yağmur Sensörü n Otomatik Kararan İç Dikiz Aynası n Karartılmış Arka Cam n Anahtarsız Çalıştırma n Hız Kontrol Sistemi 
n Otomatik Yanan Ön Farlar n Arka Park Sensörü n ST-Line Tasarım n Start-Stop n Soğutmalı Torpido Gözü

DONANIMLAR

KONFOR PAKET 
n Anahtarsız Giriş Sistemi n Elektrikli Katlanabilir Yan Aynalar n Geri Görüş Kamerası n Ön Park Sensörü n Isıtmalı Direksiyon 

n Isıtmalı Ön Cam n Isıtmalı Ön Koltuklar n *SunRooof*

OPSİYONLAR

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

ECOSPORT

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

ECOSPORT ST-LINE 1.5 100 PS Dizel  100 215 14 4,1 
ECOSPORT ST-LINE 1.0 125 PS Benzin Otm. 125 170 11,6 5,8



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

KASIM - ARALIK 2018 l 47Bas›m hatalar›ndan ve Ford Şirketi taraf›ndan modellerde yap›lacak değişikliklerden firmam›z sorumlu değildir. Güncel bilgi al›n›z.46

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
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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 1995 130 385 1125 2.10 X 2,77 8
350 M KAMYONET 1995 170 405 1182 2.10 X 3.14 8
350 L KAMYONET 1995 170 405 1112 2.10 X 3.60 8
350 ED ŞASE KAMYONET 1995 170 405 1345 2.20 X 4.15 8

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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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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FORD FIESTA İLE 

KEYİF DOLU 42 YIL 

Tasarım çalışmaları başladığında takvimler 1972 yılını göste-
riyordu. Amigo, Bolero, Forito, Pony gibi isimler ortaya atılsa 
da neredeyse yarım asırdır özgürlüğü ve dinamizmi simgele-
yen o özgün adına kavuştu; Ford Fiesta 1976 yılında yollara 
çıktı. Ford Europe tarafından üretilen Fiesta Mark I, B sınıfı-
nın en güçlü oyuncularından biri haline gelecekti. 1983 yılın-
da piyasaya sunulan Mark II’nin de tıpkı Mark I gibi 3 kapılı 
hatchback ve panel van gövde tipleri bulunuyordu. Bununla 
beraber Mark II’nin dizel motor seçeneği de mevcuttu. 
Fiesta Mark III, selefinden yaklaşık beş yıl sonra tanıtıldığında 
büyük bir yenilikle birlikte gelmiş 
ve 5 kapılı hatchback seçeneğiyle 
sunulmuştu. Ayrıca tasarımında ya-
pılan değişikliklerle dönemine göre 
çok daha modern bir hale kavuş-
muştu.

Fiesta Türkiye yollarında 
Avrupalı otomobil severlerin ar-
dından ülkemizde 1997 yılında 
satışa sunulan Ford Fiesta, daha 
ilk günlerden itibaren büyük bir 
hayran kitlesi kazanmayı başar-
dı. 1995-2002 yılları arasında 

üretilen Fiesta Mark IV’ün tasarımını David Knapper yaptı. 
Bir önceki nesline göre oldukça yenilenen Mark IV, Fiesta’nın 
en başarılı nesillerinden biri olarak gösteriliyor. Ülkemizde 
1997’den 2014’e kadar 180 binden fazla Ford Fiesta satıldı. 
İşte bu döneme denk gelen Fiesta Mark V, ilk kez ABS ile yol-
cu hava yastığının standart olarak sunulduğu Fiesta olma özel-
liğine sahipti. Mark V’te, Fiesta’nın önceki motorlarının birço-
ğu güncellenerek Duratec ve Zetec adlarıyla satışa sunuldu. 
Dinamik ve verimli yapısı, farklı teknolojik özellikleri Fiesta’yı 
2010-2013 yılları arasında pazarının lideri yaptı. Üretimine 
Ford’un Köln fabrikasında başlanan Fiesta Mark VI ise güven-

lik, tasarım, donanım ve teknik özellik-
ler bakımından birçok 
yenilik içeriyordu.
Ve günümüzde fab-
rikadan kalplere uza-
nan yolcuğunda Fiesta 
Mark VII, yani bugünün 
Fiesta’sı  segmentini do-
mine ediyor. Şık tasarımı, 
akıllı teknolojik ve güven-
lik özellikleri ile Fiesta’nın 
başarılarla dolu hikâyesi 
yazılmaya devam ediyor.

1976’DAN GÜNÜMÜZE FORD FIESTA’YA DUYULAN GÜVEN VE SEVGİ SÜREKLİ ARTTI. 
YARIM ASIRDA 16 MİLYONDAN FAZLA SATILDI. O, BUGÜN VE YARIN DA KULLANICILARI İÇİN 
KEYİFLİ BİR YAŞAM TARZINI SİMGELEMEYE DEVAM EDECEK. 
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