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Merhaba,
Yılın ilk çeyreğini geride bıraktığımız bu günlerde, 2019 yılının ekonomik açıdan daha da zor bir yıl olacağı 
ile ilgili tahminlerin doğru çıktığını görüyoruz.

Özellikle otomotiv pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,16 daralmış görünüyor.
Döviz kurlarındaki artışın otomobil fiyatlarına yansıması, kredi faizlerinin yükselmesi, piyasalardaki 
daralma ve belirsizlik, tüketiciyi bekleme trendine soktu. Harcama konusunda önceliklerimiz değişti.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen teknolojik yatırımlar hızla devam ediyor. Bu sayıda kapak konumuz Ford 
markasının geleceğe bakış açısı. Ford Avrupa, geçtiğimiz günlerde Hollanda’da “Go Electric” adı altında 
düzenlediği etkinlikte, 16 adet elektrikli araç modelini tanıttı. 
Fişe takıp şarj edebileceğimiz Ford marka araçlar artık çok yakınımızda.

Söyleşi sayfalarımızda Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, hem otomotiv hem de Ford Otosan’la 
ilgili gelişmeleri ve gelecekteki yol haritası konusundaki düşüncelerini bizimle paylaştı.
Bu yılın ilk sayısında son günlerin popüler rotası Kars, hava durumu tahmin süreci, kök hücre bağışı, 
engelliler için araç kullanımı gibi birbirinden farklı konuları da okuyabilirsiniz.

Piyasalardaki bu belirsiz ve karamsar havaya rağmen bahar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı; 
ağaçlar, çiçekler ortaya rengârenk tablolar çıkarıyor. Kışın rehavetinden, stresinden kurtulmak, tıpkı doğada 
olduğu gibi yenilenmek için güzel zamanlar.
Çoğu zaman yoğunluktan etrafımızdaki güzellikleri fark edemiyoruz. Sanal hayatlarda yaşarken gerçeğini 
kaçıyoruz. Anın keyfini çıkarmak yerine, elimizde telefon fotoğraf çekme derdindeyiz.

Sanırım bu zamanlarda hayatlarımızı sadeleştirmeye, elimizdeki ile yetinmeye, ön yargılarımızdan 
kurtulmaya, empati yapmaya, affetmeye, teşekkür etmeye daha çok ihtiyacımız var.

Baharın, güzel havaların keyfini çıkaracağınız sağlıklı, huzurlu bol kazançlı günler dileği ile… 

Banu Keleş
Genel Yayın Yönetmeni
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Daha güvenli, daha performanslı, 
daha çevreci, daha konforlu... Bu 
sözcüklerin hiç biri Ford için ta-
nıtım spotlarıyla sınırlı kalmadı. 
Çünkü bir asrın birikimi üzerine 
inşa edilen vizyon tam da bu söz-
cüklerle değer kazandı. Ford tek-
nolojileri her yeni modelle birlikte 
kendi sınırlarını aştı ve otomobil 
artık yalnızca bir tutku olmaktan 
öte zekânın gücüyle yeniden ta-
nımlandı. İşte zekânın metale can 
verdiği Ford teknolojileri…

GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ 
Ford modellerinin tasarımdan as-
falta uzanan üretim yolculukla-
rında öncelik hep güvenlikte. Bu 
nedenle ilk andan lastikler asfalta 
değinceye kadar her aşama titiz ve 
üst düzey bir güvenlik yaklaşımıy-
la test ediliyor. Güvenliği garanti 
altına alan bir diğer test ise bağım-
sız kuruluş EuroNCAP tarafından 
gerçekleştiriliyor. Avrupa’nın, araç 
güvenliği konusundaki en büyük 
otoritesi olarak bilinen Euro NCAP 
testlerinde Ford modelleri beş yıl-
dızlı karneye sahip. Son olarak Yeni 
Focus, bağımsız çarpışma testi ku-
rumu EuroNCAP tarafından daha 
da zorlaştırılan güncel test kriterleri 
uygulanarak yapılan testlerde üs-
tün bir performans sergiledi. Yeni 
test kriterleriyle gerçekleştirilen 
çarpışma testinde Ford Focus, en yüksek derecelendirmeyi 
hak eden ilk araçlardan biri oldu. Yeni Ford Focus, gelişmiş 
gövde yapısı ve ultra yüksek dayanımlı malzemeler tarafından 
desteklenen gövdesi sayesinde yandan çarpışma testlerinde 
maksimum puan elde etti.

Sağlam ve darbe emici gövde
Ford modellerinde sunulan Akıllı Koruma Sistemi (IPS), sürü-
cü ve yolcuları korumayı hedefleyen birçok güvenlik sistemi 
arasındaki koordinasyonu sağlıyor. Gerilme direnci yüksek çe-

likle geliştirilen sağlam ve dar-
be emici gövdenin yanı sıra, 
araçlarda yolcuları her açıdan 
koruyan bir dizi hava yastığı 
bulunuyor. 

Ford Co-Pilot360™: 
Güvenlikte yepyeni 
bir seviye 
Daha önce bir Ford mode-
linde bir arada sunulmamış 
çok sayıda gelişmiş özellikler 
sunan yeni Ford Focus’un sa-

hip olduğu ileri teknolojiler, konforlu ve güvenli bir sürüş 
deneyimini garanti ediyor. Yeni Focus ile Ford’da ilk kez 
sunulan Ford Co-Pilot360™ Sürüş Destek teknolojileri, 
sürüş deneyimini daha konforlu ve daha güvenli hale getiri-
yor. Dur & Kalk fonksiyonu ile geliştirilmiş, Trafik Levhası 
Tanıma Sistemi ve Şerit Hizalama özellikleri içeren Adaptif 
Hız Kontrol Sistemi, otomobilin önündeki araçlarla güvenli 
sürüş mesafesinin korumasını da sağlayarak güvenli sürüşü 
destekliyor. Sistem, sürücülerin üzerindeki baskıyı ve stresi 
azaltarak dikkatlerini yola odaklamalarını ve direksiyonda 
daha rahat etmelerini sağlıyor. Yeni Dur & Kalk özelliği, 
sıkışık trafikte aracın tamamıyla durdurulmasını ve durma 
süresi 3 saniyeden az ise aracın otomatik olarak hareket et-
tirilmesini sağlıyor. Durma süresinin 3 saniyeden uzun ol-
duğu durumlarda ise sürücü direksiyondaki devreye alma 
tuşuna veya hafifçe gaz pedalına basarak otomobili hareket 
ettirebiliyor. Şerit Hizalama teknolojisi ise yol işaretlerini 
takip ediyor ve aracın şeritler arasında kalmasına yardımcı 
olmak için direksiyonu gerekli şekilde kontrol ediyor. 
En fazla 200 km/h hıza kadar sürücüleri desteklemek için 
tasarlanan teknoloji, sistemin gerektirdiği aralıklarda sürü-
cüden direksiyon tepkisi almadığında görsel ve sesli uyarıda 
da bulunuyor.

Kapak Konusu

6

FORD’UN BİR ASIR BOYUNCA ÜRETTİĞİ HER OTOMOBİL, ZAMANIN RUHUNU 
TEMSİL ETTİ, İNSANLIĞI MESAFELERDEN ÖZGÜR KILDI. ŞİMDİ İSE 
FORD AMBLEMİNİ TAŞIYAN OTOMOBİLLER BİZİMLE KONUŞUYOR, 

GEREKTİĞİNDE KARAR VERİYOR, UYGULUYOR. İNSANLA MAKİNENİN BİRLİKTELİĞİ 
YEPYENİ BİR BOYUTA GEÇERKEN, FORD TEKNOLOJİLERİNE 
DAHA YAKINDAN BAKMAK, İLİŞKİMİZDEKİ BU YENİ DÖNEMİ 

DAHA İYİ ANLAMAK İSTEDİK. 

TEKNOLOJİ

YAKINIMIZDA
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GERİLME DİRENCİ YÜKSEK ÇELİKLE GELİŞTİRİLEN 
SAĞLAM VE DARBE EMİCİ GÖVDE, FORD 
OTOMOBİLLERİNİN İSKELETİNİ OLUŞTURUYOR. 
BU GÖVDE ÜZERİNDE YÜKSELEN ENTEGRE 
TEKNOLOJİK ÖZELLİK SAYESİNDE İSE FORD 
OTOMOBİLLERİ GÜVENLİKTE HER ZAMAN BİR 
ADIM ÖNDE YER ALIYOR. SÜRÜCÜNÜN ARAÇLA 
VE YOL İLE İLETİŞİMİNİ MAKSİMUM SEVİYEDE 
TUTAN GELİŞMİŞ DESTEK SİSTEMLERİ, YOLCULUK 
BOYUNCA SÜRÜCÜYE ASİSTANLIK YAPIYOR, 
GEREKTİĞİ NOKTADA MÜDAHALELERDE 
BULUNUYOR. KISACASI TEKNOLOJİ FORD AMBLEMİ 
ALTINDA BİR KİMLİĞE BÜRÜNÜYOR. 

Hareket halindeyken bağlantı devam ediyor 
Sistem, kullanıcıların yaşamlarına kesintisiz entegre ol-
masına yardım eden gelişmiş konfor detayları ve tek-
nolojileri sunuyor. Sürücülerin hareket halindeyken 
bağlantıda kalmasına yardımcı olmak ve kablo kalaba-
lığını engellemek için orta konsolda konumlanan yeni 
bir Kablosuz Şarj Bölmesi, kullanıcıların uyumlu akıllı 
telefonlarını kolayca şarj etmelerini sağlıyor. Bölme, şarj 
işlemini başlatmak için uyumlu cihazları otomatik ola-
rak algılıyor. Cihazlar, kablosuz şarj kullanılırken aynı 
zamanda Bluetooth üzerinden Ford’un SYNC  8’’ Renkli 
Dokunmatik ekranlı iletişim ve eğlence sistemine bağla-
nabiliyor. Yeni B&O ses sistemi, kullanıcıların, akıllı te-
lefon cihazları aracılığıyla çalınan müzikleri en iyi şekilde 
dinlemesine yardımcı oluyor. 

Park etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı 
Park etmeyi kolaylaştıran Aktif Park Asistanı, bir düğmeye ba-
sılarak devreye alınıyor ve böylece sürücünün park etmek için 
gerekli olan tüm manevralarla, vites geçişi ve gaz-fren pedal-
ları kontrollerini de yaparak paralel ve dikey park edebilmesi 
sağlanıyor. Sistem uygun park yerlerini belirliyor ve sürücüye, 
sadece orta konsoldaki bir düğmeyi basılı tutarak aracı hare-
ket ettirmek kalıyor. Bu teknoloji, Paralel Park Çıkış Yardımı-
nı kullanarak sürücünün paralel park alanlarından çıkmasına 
da yardımcı oluyor.

Beş yıldızlı güvenlik sunan teknolojiler
Yeni Ford Focus’ta yüzde 40 oranında artırılmış ön çarpışma 
dayanımı ile desteklenen yeni C2 platformu üzerinde geliştiri-
len ve sürüş destek teknolojileri ile zenginleştirilen yeni tasa-
rım, beş yıldızlı güvenlik sunuyor. 
Ford’un Dinamik LED Ön Far Sistemi, geniş aydınlatma 
alanı sunan viraj aydınlatması ile ilk defa aydınlatma alanı-
nı viraja veya kavşağa gelmeden yol koşullarına göre uyarla-
yarak maksimum görüş yaratıyor. Sistem, 65 metreye kadar 
şerit işaretlerini takip etmek için ön kameradan yararlanarak 

Çarpışma olasılığında otomatik fren 
Ford’un iyileştirilen Yaya ve Bisiklet Algılama Özellik-
li Çarpışma Önleme Yardımcısı yolda veya ileride yolun 
yanında bulunan veya aracın yoluna çıkabilecek kişileri 
algılayabiliyor. Çarpışma olasılığı algılanırsa ve sürücü 
uyarılara yanıt vermezse otomatik olarak fren yapan sis-
tem artık bisikletleri de tespit edebiliyor. Sistem ön far-
ların ışığını kullanarak gece yolculuklarında da çalışıyor. 

Acil Durum Manevra Destek Sistemi
Sürücülerin, kazalardan ve dikkatlerini dağıtan durumlar-
dan kaçınmasına yardım etmek için tasarlanan diğer bir 
sürücü destek teknolojisi de Acil Durum Manevra Des-
tek Sistemi. Sistem, ileride duran veya daha yavaş hareket 
eden araçları tespit etmek için radar ve kamera kullanıyor. 
Sistem, çarpışmanın an meselesi olduğunu algıladığında, 
aracın çevresinden manevra yapabilmesi için manevrayı 
kolaylaştırmak adına sürücüye yardımcı oluyor. Geniş 
açılı geri görüş kamerası, park edilen yerden geri geri çı-
karken daha iyi görüş için aracın arkasında yaklaşık 180 
derecelik açıyla geniş görüş alanı sunuyor.

farlardan yayılan ışığın köşeye doğru açılmasını ve görüşün 
geliştirilmesini sağlıyor. Ford patentli, yol işareti okuma kabi-
liyetine sahip sistem, sürüş yönünde oluşabilecek tehlikeleri 
daha iyi aydınlatıyor. Ön far huzme açısını ve yoğunluğunu 
sürüş ortamına uyacak şekilde ayarlayan aydınlatma teknolo-
jileri, yolculuklarda diğer sürücülerin gözünün kamaşmasını 
engelleyen ve kullanıcıların gece yolculuklarında yolun daha 
fazlasını görmelerine yardımcı olan Yansıma Önleme özelliği 
sunan gelişmiş Dinamik  LED farlarla destekleniyor.

MART - NİSAN 2019 l 9

Kapak Konusu



10

Keleşlerlife

FORD’DAN ELEKTRİKLİ GELECEK İÇİN BÜYÜK BİR ADIM

HOLLANDA’NIN AMSTERDAM KENTİNDE, 2 NİSAN TARİHİNDE “GO ELECTRİC” TEMASIYLA DÜZENLENEN 
“GO FURTHER” ETKİNLİĞİNDE FORD TARAFINDAN TANITILAN GELİŞMİŞ ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRÜN GAMI, 
HEM FORD HEM MÜŞTERİLER İÇİN YENİ BİR KİLOMETRE TAŞINI TEMSİL EDİYOR. 

elektrikli güç aktarma sistemi ile sunuluyor. Araç şu an çevre 
ve müşteriler açısından faydalarını daha iyi anlamak amacıyla 
Londra’da (İngiltere) deneniyor; yakında Valencia (İspanya) ve 
Köln’de (Almanya’da) yeni denemelerin başlaması planlanıyor.
Türünün tek örneği olan 10 koltuklu Ford Transit Smart Energy 
Konspet minibüsü, Ford’un elektrikli araçlarda enerji verimlili-
ğini ve sürüş menzilini daha da optimize edecek çözüm araştır-
malarına yardımcı oluyor.
    
Elektrikli bir gelecek 
Ford, müşterilerine şarja kolay erişimi olan kapsamlı elektrikli 
araç seçenekleri sunma ve bu araçları geliştirilmiş bağlantı ve 
ilgili mobilite hizmetleriyle destekleme konusunda lider olma 
kararlığı ile çalışmalarını sürdürüyor. 
Ford bu yılın başlarında yeni Focus ile başlamak üzere tüm yeni 
Ford modellerinin bir elektrik destekli versiyona sahip olaca-
ğını açıkladı. Buna yeni modeller ve var olan modellerin yeni 
versiyonları da dahil. Yarı hibrit, tam hibrit, şarj edilebilir hib-
rit veya tam elektrikli araç alternatiflerden biri ya da bunların 
bir kombinasyonu sunularak, tüm otomotiv üreticileri arasında 
Avrupalı müşteriler için geliştirilen en kapsamlı elektrikli ürün 
gamlarından biri oluşturulacak. Ford Hybrid ve tam elektrikli 
modeller, müşteri beklentilerini aşmak ve farklı araçlara yöne-
lik çeşitli işletim kurgularını yansıtmak amacıyla performans ve 
kabiliyetleri özelleştirmek için çeşitli güç aktarma teknolojile-
rinden ve teknik çözümlerden yararlanıyor. Örneğin, kayış ile 
tahrik edilen entegre marş motoru /  jeneratörden alınan tork 
desteği, daha yüksek güç, uyum ve yakıt verimliliği sağlayarak 
Fiesta ve Focus EcoBoost Hybrid aile otomobillerinde benzinli 
motorla dinamik sürüş keyfini artıracak. Transit Custom ve To-
urneo Custom dâhil EcoBlue Hybrid modellerinde, bu teknoloji 
dizel motorların yakıt verimliliğini daha da geliştirmek için kul-
lanılıyor. Hem yeni Kuga Plug-In Hybrid hem Explorer Plug-In 
Hybrid SUV modellerinde daha yüksek yakıt verimliliği ve sıfır 
emisyonlu sürüş kabiliyeti için benzinli motor, ana şebekeden 
şarj edilebilen batarya ve elektrikli motor ile kombine ediliyor. 
Kuga, optimize edilmiş yakıt tasarrufu için her iki güç kaynağını 
birleştiren güç dağıtımlı hibrit şanzımandan yararlanırken Exp-
lorer, maksimum römork çekme kapasitesi için motorun tam 
gücü ile elektrikli motoru kombine edebilen paralel hibrit bir 
mimari kullanıyor.

Şarj sürelerini kısaltacak altyapı kuruluyor 
Transit Custom Plug-in Hybrid ve Tourneo Custom Plug-In 
Hybrid modellerinin seri hibrit yapılandırması, şebekeden şarj 
edilebilen batarya ve elektrik motoru konfigürasyonunu uygu-
lamaya göre adapte ederken lastiklerle hiçbir fiziksel bağlantı 
olmadan bataryayı şarj etmek için sadece verimli yakıt tüketen 
benzinli motordan yararlanıyor. 
Mondeo Hybrid modelinde kullanılan, kendini şarj eden tam 
hibrit teknolojisi de özellikle şehirde ve dur-kalk sürüş durum-
larında elektrikli sürüş kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Güç aktar-
ma organı, menzil endişesinin yanı sıra müşterilerin bataryayı 
şarj etmek için harici güç kaynağı kullanma ihtiyacını da orta-
dan kaldırıyor.
Ford’un gelecekteki tüm elektrikli araçları, kablosuz güncelle-
meler için gelecek nesil bağlantı ile sunulacak ve IONITY hızlı 
şarj istasyonları ağı tarafından desteklenecek. Ford, 2020 yılına 
dek Avrupa’nın önemli noktalarında 350 kW şarj kapasitesine 

sahip 400 şarj istasyonu inşa etmeyi hedefleyen IONITY kon-
sorsiyumunun kurucu üyesi. Bu durum, şarj sürelerinin mevcut 
sistemlere kıyasla ciddi oranda kısalmasını sağlayacak.

Kuga’nın kapsamlı hibrit serisi 
Yeni Ford Kuga, şarj edilebilir hibrit, yarı hibrit ve tam hibrit 
güç aktarma organı seçenekleriyle sunulan ilk Ford binek oto-
mobili olma niteliğini taşıyor. 
Bu yıl içinde lanse edilecek yeni Kuga Plug-In Hybrid, gelenek-
sel bir benzinli motorun sağladığı sürüş menzili ve özgürlüğü 
ile birlikte elektrikli bir güç aktarma organının verimliliğini ve 
gelişmişliğini de sunuyor. 225 PS güç üretmek için 2,5 litre-
lik benzinli motor, elektrik motoru ve jeneratör ile 14,4 kWh 
lityum-ion bataryayı kombine eden Kuga Plug-In Hybrid, 50 
kilometreyi aşan saf elektrikli menzil, 1,2 l/100 km beklenen 
yakıt tüketimi ve 29 g/km CO2 salımı sağlıyor.*

Explorer Plug-In Hybrid, saf elektrikli, 
rafine premium bir araç
Yeni Ford Explorer Plug-In Hybrid, sportif, Ford Performance 
esintili Explorer ST-Line ve premium detaylara sahip Explorer 
Platinum olmak üzere gelişmiş özelliklere sahip iki farklı ver-
siyonla sunulacak. Ford’un 3,0 litrelik EcoBoost V6 benzinli 
motoru, elektrik motoru ve jeneratör kombinasyonu ile çalışan 
Explorer Plug-In Hybrid, 450 PS ve 840 Nm tork güç üretebi-
liyor. SUV, şehir içi kullanımda sıfır emisyon, saf elektrikle 40 
kilometre menzil ile beklenen 3.4 l/100 km yakıt tüketimi ve 78 
gr/km CO2 salımı sunacak. Son derece geniş hacimli ve konfo-
ra odaklı premium Explorer Plug-In Hybrid; merkezi konumlu 
10,1 inç dokunmatik ekran ile 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 
yedi koltuğuyla aile dostu oturma düzeni gibi gelişmiş özellik-
lerle sunuluyor. Ford Akıllı 4x4 Çekiş Sistemi, Sürüş Modları ve 
Ford’un 10 vitesli otomatik şanzımanı, şehirden araziye kadar 
değişik sürüş koşullarında performansı optimize ediyor.

Ford Hybrid başlığı altında sunulan yeni bir model yelpazesi; 
yarı, tam ve şarj edilebilir hibrit güç aktarma organları ile Avru-
palı müşteriler için yakıt verimliliğini ve sürüş deneyimini geliş-
tiriyor. Ford, 2 Nisan’da duyurusunu yaptığı 16 elektrikli mode-
li aracılığıyla Ford’un marka değerleri olan güven, ulaşılabilirlik 
ve sürüş keyfini binek ve ticari araç müşterileri ile buluşturuyor. 
Ford’un “Go Electric” etkinliğinde tanıttığı Kuga Plug-In 
Hybrid, yeni Ford Kuga modelinin bir versiyonu olmanın yanı 
sıra Ford’un bugüne dek en ileri teknolojilere sahip elektrikli 
aracı, ayrıca yarı hibrit, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit güç 
aktarma organları sunan ilk Ford modeli olma niteliğini taşıyor. 
İlk kez dünyaya tanıtılan sekiz koltuklu yeni Tourneo Custom 
Plug-In Hybrid ve yedi koltuklu yeni Explorer Plug-In Hybrid 
SUV modelleri, tam elektrikli sürüş kabiliyetinin yanı sıra gele-
neksel içten yanmalı bir motorun sağladığı sürüş menzilini ve 
özgürlüğünü de sunuyor. 
Ford’un tanıttığı yeni Fiesta EcoBoost Hybrid ve Focus EcoBoost 
Hybrid modelleri, daha düşük CO2 salımı ve optimize edilmiş 
yakıt verimliliği ile daha uyumlu ve keyifli sürüş deneyimi için 
gelişmiş yarı hibrit teknolojisi sunuyor. 

Ford ayrıca tam elektrikli yeni Transit modelinin 2021 yılında 
şirketin elektrikli ticari araç yelpazesine katılacağını da açıkla-
dı. Elektrikli araç teknolojisini daha ileri taşımak için tasarlanan 
yeni model, daha temiz, daha sessiz kentlere katkıda bulunma-
nın yanı sıra şirketlere ve kullanıcılara daha düşük işletme ma-
liyeti getirecek. 
Halen Avrupa’da sunulan ya da sunulacağı paylaşılan Ford 
Hybrid araçlar:
s Sedan ve Station Wagon Mondeo Hybrid – dizele güçlü bir 
alternatif sunan kendinden şarjlı, tam hibrit, benzinli-elektrikli 
güç aktarma teknolojisi içeriyor. Mondeo Hybrid Station Wa-
gon ilk kez yeni bir sportif ST-Line versiyonu ile tanıtıldı.
s Transit EcoBlue Hybrid ve Transit Custom EcoBlue Hybrid 
– ticari araç sahiplerine ve kullanıcılarına daha düşük işletme 
maliyetleri sağlamak için yarı hibrit teknolojisi kullanıyor. 
s Tourneo Custom EcoBlue Hybrid - sekiz/dokuz koltuklu ka-
pasitesi ile ticari araç müşterileri için yakıt verimliliğini artıran 
yarı hibrit teknoloji ile sunuluyor. 
s Transit Custom Plug-In Hybrid - Ford’un 1,0 litrelik Eco-
Boost motorunu menzil artırıcı olarak kullanan gelişmiş bir 
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Tourneo Plug-In Hybrid daha çevreci kentlere 
katkı sağlıyor 
Bulunduğu yerdeki emisyon salınımlarının azaltılmasına katkı-
da bulunmak ve Avrupa çapında giderek çoğalan ultra düşük 
emisyonlu araç bölgelerinde kullanımı mümkün kılmak için ta-
sarlanan sekiz koltuklu Tourneo Custom Plug-In Hybrid, 2019 
yılının sonuna doğru Avrupalı müşterilere sunulacak.
Tourneo Custom Plug-In Hybrid gücünü 13,6 kWh lityum-iyon 
akü bataryadan alan bir elektrikli motor/jeneratör ile tahrik edi-
lirken Ford’un bol ödüllü 1,0 litre EcoBoost benzinli motoru, 
menzil artırıcı işlevi görüyor. Gelişmiş hibrit güç aktarma organı 
ile sıfır emisyonla 50 kilometreye kadar veya menzil artırıcı kul-
lanarak 500 kilometreye kadar menzilin yanı sıra beklenen 3.3 
l/100 km yakıt tüketimi ve 75 gr/km CO2 salımı hedefleniyor. 
Tourneo Custom segmentinde ilk olarak sunulan konferans kol-
tuk oturma düzeni ile yolcular arasında etkileşimi artırma ya 
da üç koltuklu iki sırayı öne bakacak şekilde düzenleyebilme 
kabiliyeti kullanılarak konfor ve kullanışlılığı optimize ediliyor. 

Tam elektrikli Transit 
Seri üretiminin 2021 yılında başlaması öngörülen tam elektrikli 
yeni Ford Transit, şehir uygulamalarında yetenekli ve çok yönlü 
sıfır emisyonlu bir yük taşıyıcı olarak işletmelerin ihtiyaçlarına 
yanıt vermek amacıyla tasarlandı. Tam elektrikli Transit, çeşitli 
gövde seçeneklerinde, tüm Transit kabiliyetleri ve dayanıklılığı 
ile sunulacak.

Fiesta ve Focus EcoBoost Hybrid: 
Daha düşük emisyon, daha yüksek güç
Fiesta EcoBoost Hybrid ve Focus EcoBoost Hybrid, yakıt verim-
liliğini iyileştirmek için özelleştirilen ileri yarı hibrit mimarisi 
içerirken daha güçlü ve uyumlu performansla Ford’un sürüş 
keyfi deneyimini bütünleyecek. 
Kayış ile tahrik edilen entegre marş motoru / jeneratör (BISG), 
standart alternatörün yerini alarak genellikle frenleme sırasında 
kaybedilen enerjinin geri kazanılmasını ve depolanmasını sağlı-
yor. Bu enerji 48 Volt’luk hava soğutmalı lityum-ion bataryanın 
şarj edilmesinde kullanılıyor. Entegre marş motoru / jeneratör 
ayrıca fren anında depolanan elektrik enerjisini kullanarak nor-
mal sürüş ve hızlanma esnasında ilave tork üretimiyle düşük 
sürtünmeli, üç silindirli 1,0 litrelik EcoBoost benzinli motoru 
destekliyor ve aynı zamanda elektrik sistemlerini besliyor.

Akıllı, kendini düzenleyen yarı hibrit sistem, bataryayı optimal 
fayda için ne zaman ve ne kadar yoğun şekilde şarj edeceğini 
belirlemek üzere aracın nasıl kullanıldığını ve depolanan batar-
ya şarjının ne zaman kullanılacağını sürekli olarak izlerken iki 
stratejiden birini kullanıyor:
s Tork ikamesi - 50 Nm’ye kadar tork sağlamak için BISG’nin 
elektrik motoru işlevini kullanarak benzinli motorun yakıt tasar-
rufunu maksimize etmek için gereken eforu azaltıyor; Fiesta’da 
beklenen 112 gr/km CO2 salımı ve 4,9 l/100 km yakıt tasarru-
funa, Focus’ta beklenen 106 gr/km CO2 salımı ve 4,7 l/100 km 
yakıt tasarrufuna katkıda bulunuyor. 
s Tork takviyesi - Güç aktarma organlarından sağlanan toplam 
torku – yalnızca benzinli motordan tam yükte elde edilen değe-
rin üzerine – 20 Nm’ye kadar çıkarmak için BISG’nin elektrik 
motoru işlevini kullanarak optimum performans sunuyor.
Elektrikli tork desteği, daha güçlü ve uyumlu performans, özel-
likle düşük motor devirlerinde daha esnek ve bağlantılı sürüş 
deneyimi sunmaya yardımcı oluyor. BISG ayrıca Ford mühen-
dislerinin 1.0 litrelik EcoBoost motorun sıkıştırma oranını dü-
şürmelerini ve daha fazla güç için daha büyük bir turbo şarj 
eklemelerini sağlamış bulunuyor. Turbo şarj tepkisinin korun-
ması için motoru daha hızlı döndüren tork desteği kullanılarak 
gecikme süresi kısaltılıyor. 

Motoru yaklaşık 300 milisaniyede, yani bir göz kırpması kadar 
kısa sürede yeniden başlatabilen BISG, Fiesta ve Focus EcoBo-
ost Hybrid modellerinde Auto Start-Stop teknolojisinin daha da 
fazla yakıt tasarrufu elde etmek için daha kapsamlı senaryolarla 
çalışmasını sağlıyor. Hızın 15 km/saatin altına düşmesiyle dur-
ma ve hatta aracın viteste ve debriyaj pedalının basılı olması da 
bu kurgular arasında sayılabiliyor. 
Benzer bir şekilde Ford EcoBlue Hybrid teknolojisi, bu yılın 
sonlarına doğru sunulacak Ford Kuga EcoBlue Hybrid için bek-
lenen 132 gr/km CO2 salımı ve 5,0 l/100 km yakıt tüketimi 
sağlamak amacıyla Ford’un 2,0 litre EcoBlue dizel motoru ile 
elektrikli tork desteğini kombine edecek. 

Smart Energy Concept ile geleceğe bakış
Ford’un 2 Nisan’da tanıttığı yenilikler arasında enerji verimlili-
ğini ve gelecekteki elektrikli araçların sürüş menzilini maksimu-
ma çıkarmak için çözümler araştırmasına yardımcı olan, türü-
nün tek örneği, 10 koltuklu yeni Transit Smart Energy Konsept 
minibüs de yer aldı. 

4 saatlik şarjla 150 kilometre sürüş menzili sunan ve Ford’un 
Almanya’daki Merkenich Teknik Merkezinin mühendisleri ta-
rafından geliştirilen konsept, StreetScooter WORK XL ile aynı 
batarya-elektrik aktarma organı teknolojisine sahip bir Ford 
Transit şasisi kullanıyor. Destekleyen enerji tasarrufu ve enerji 
üretme inovasyonları arasında şunlar sayılabiliyor:
s Isıtma sistemi enerji kullanımını yüzde 65’e varan oranda 
azaltmak için güç aktarma organı bileşenlerinden, dışarıdaki 
havadan ve kabin içindeki havadan kaynaklı atık ısıdan yararla-
nan yenilikçi bir sıcak hava sistemi, menzilde yüzde 20’lik artış 
sağlıyor
s Isı kaybını azaltmak için yarıya kadar açılan kayar kapı, yol-
cu tarafından akıllı bir cihaz kullanılarak kumanda edilebiliyor. 
Isıtma, havalandırma ve klima fanı kapı açıldığında otomatik 
olarak devre dışı bırakılıyor.
s “Business-class” standardında ısıtmalı yolcu koltukları ve yü-
zeyler, yolcuların kendi sıcaklıklarını kontrol etmelerini sağlıyor 
ve büyük kabin için gereken enerjiyi azaltıyor.
s Koltuk ısıtması, kabin aydınlatması, yolcuların mobil cihazla-
rı için kablosuz şarj dahil entegre elektrik sistemlerine güç sağ-
lamak amacıyla 12 voltluk bir bataryayı şarj eden, tavana monte 
altı güneş paneli.
s Yolcu kapısı ile oturma alanı arasında, yolcu inip binerken ısı 
kaybını daha da azaltan ve yolcuları dışarıdaki hava koşulların-
dan koruyan polikarbonat separatör.
s Soğuk yüzeylerle teması azaltan ve ısı kaybına karşı yalıtım 
sağlayan, havalandırmalı çift camlar
s Kabin sıcaklığına göre ayarlanan ortam aydınlatması - sıcak-
lık için kırmızı ve serinlik için mavi - yolcuların kabin sıcaklığı 
algısını bilinçaltı bir şekilde etkiler.
s Kabinde ısı kaybını daha da azaltan yalıtılmış arka zemin ve 
tavan.
  
Sürücünün, tek tek koltukların ısıtılmasını ve serinletilmesi, 
boş koltukların devre dışı bırakılmasını kumanda edebilmesini 
sağlayacak geliştirmeler planlanıyor. Mevcut hava yastığı açılma 
teknolojilerinden ilham alan otomatik yolcu algılama özelliği de 
ileride sunulacak. 
Ford bu yılın sonuna doğru Transit Smart Energy Concept’in 
rüzgar tüneli testlerinin tamamlanmasının ardından yol dene-
melerine başlamayı öngörüyor.

Ford Avrupa Araç Mimarisi proje lideri Kilian Vas, “Bu konsepti 
geliştirerek enerji tasarrufu sağlayacak ve böylece müşterilerin 
gelecekteki elektrikli araç deneyimlerini daha da iyileştirmeye 
yardımcı olacak pek çok akıllı yol bulduk,” dedi.
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Ford, Avrupa için öngördüğü elektrikli araçlar 
stratejisini Ford Hybrid başlığı altında özetledi; 
Hollanda’nın Amsterdam kentindeki özel “Go 
Electric” etkinliğinde duyurusu yapılan 16 elektrikli 
araç modelinin bazı özellikleri şu şekilde: 

s Yeni Ford Kuga SUV, yarı, tam ve şarj edilebilir hibrit güç aktarma organı 
seçenekleriyle sunulan ilk Ford olacak. Kuga Plug-In Hybrid, 50 kilometreyi 
aşan elektrik menzili ile dünyaya tanıtıldı.

s Tanıtılan yedi koltuklu yeni SUV modeli Ford Explorer Plug-In Hybrid 450 
PS, 840 Nm tork güç ve 40 km elektrik menzili sağlıyor.

s Yeni sekiz koltuklu Tourneo Custom Plug-In Hybrid, 50 kilometreye varan 
sıfır emisyonlu elektrik menzil hedefi ile daha temiz şehirlere destek oluyor.

s Yeni Fiesta EcoBoost Hybrid ve Focus EcoBoost Hybrid, popüler aile 
otomobilleri için gücü, uyumu ve yakıt verimliliğini artırmak amacıyla 
gelişmiş yarı hibrit teknolojisinden yararlanıyor.

s Mustang modellerinden ilham alan tam elektrikli performans SUV modeli, 
600 kilometrelik WLTP menziliyle 2020 yılında sunulacak. Tanıtılan yeni tam 
elektrikli Transit modelinin ise 2021 yılında lanse edilmesi bekleniyor.

s Yenilikçi Transit Smart Energy Concept, Ford’un elektrikli araçlar için 
bataryalı – elektrikli sürüş menzilini uzatmak amacıyla yeni yollar bulmasına 
yardımcı oluyor. 

Hedeflenen salınım değerleri:
s Mondeo Hybrid Wagon: beklenen CO2 salım değeri 101 g/km, yakıt tüketimi 
değeri 4,4 l/100 km

s Transit EcoBlue Hybrid: beklenen CO2 salım değeri 144 g/km, yakıt 
tüketimi değeri 7,6 l/100 km

s Transit Custom EcoBlue Hybrid: beklenen CO2 salım değeri 139 g/km, yakıt 
tüketimi değeri 6,7 l/100 km

s Tourneo Custom EcoBlue Hybrid: beklenen CO2 salım değeri 137 g/km, 
yakıt tüketimi değeri 7,0 l/100 km

s Transit Custom Plug-In Hybrid: beklenen CO2 emisyon salım değeri 75 g/
km, yakıt tüketimi değeri 3.3 l/100 km

Kapak Konusu
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OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN KESKİN BİR VİRAJDAN GEÇTİĞİ ŞU GÜNLERDE DEĞERLENDİRMELERİ DİKKATLE 
TAKİP EDİLEN FORD OTOSAN GENEL MÜDÜRÜ HAYDAR YENİGÜN, KELEŞLERLIFE DERGİSİ’NE ÖZEL 
AÇIKLAMALARDA BULUNDU. FORD OTOSAN’IN İHRACATTAKİ GÜCÜNÜ ARTIRDIĞINI VURGULAYAN YENİGÜN, 
SEKTÖRDE FORD’UN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ KÜRESEL BİR DEĞİŞİM YAŞANDIĞINA DİKKAT ÇEKTİ.

FORD OTOSAN GENEL MÜDÜRÜ HAYDAR YENİGÜN:

OTOMOTİV SEKTÖRÜ 
BİR DEVRİMİN SINIRINDA 

Geride bıraktığımız yılda Ford Otosan’ın 
sergilediği performansı; üretim, ihracat, 
istihdam ve yatırım verileriyle birlikte 
paylaşır mısınız? 
Son dönemde döviz kurlarında yaşanan 
dalgalanmalar nedeniyle yaşadığımız 
ekonomik gelişmeler, tüm sektörleri ol-
duğu gibi otomotiv sektörünü de olum-
suz etkiledi. Otomotiv firmaları olarak 
hedeflerimizi revize etmek durumunda 
kaldık. Ford Otosan olarak, bu gibi de-
ğişkenliğin yüksek olduğu dönemlerde 
planlarımızı dış pazarlarda büyümeye, 
iç pazarda ise sıkıntıyı en düşük hasar-
la atlatmaya yönelik şekilde kurgulu-
yoruz. 2018’de hem iç hem dış pazar-
daki belirsizliklerle mücadele etmek 
için sürekli farklı senaryo ve durumla-
ra göre hazırlık yaptık. Bu çerçevede; 
2018’deki zorlayıcı koşullara rağmen 
toplam üretim adedimiz 373 bin 702 
adet olurken, toplam satış adetlerimiz 
394 bin 660 olarak kayıtlara geçti. Top-
lam satış gelirlerimiz ise yüzde 31 ora-
nında arttı. Ford Otosan olarak, 2018 
sonu itibarıyla iç pazarda 68 bin 838 
adet ile yüzde 10,8 pazar payına sahi-
biz. Ticari araç pazarındaki geleneksel 
liderliğimizi ise yüzde 31 payla sürdü-
rüyoruz. Ford Transit, 16 bin 350 adet 
ile yılın en çok satan hafif ticari araç 
modeli oldu. 2018’de ihracat adetleri-
miz yüzde 11 oranında artış göstererek 
328 bin 892’ye ulaştı. İhracatın satış 
gelirlerimizdeki payı 2017’de yüzde 
70 iken 2018’de yüzde 82’ye yükseldi. 
2018’de Avrupa’da satılan Transit ailesi 
araçların yüzde 83’ü Ford Otosan tara-

fından üretildi. Ford Otosan tarafından 
üretilen ürünlerle Ford Avrupa yüzde 
14,1 pazar payıyla ticari araç liderliğini 
dördüncü yılında da sürdürdü. Avrupa 
pazarındaki bu başarı bizim ihracatımız 
ve ürünlerimize olan talebin göstergesi 
olması açısından çok önemli. Bugün, 
Türk otomotiv ihracatının yüzde 25’i, 
üretimin yüzde 24’ü Ford Otosan tara-
fından yapılıyor. Türkiye ticari araç üre-
timinin yüzde 71’i, Türkiye ticari araç 
ihracatının yüzde 74’ü de Ford Oto-
san tarafından gerçekleştiriliyor. 2017 
yılında, global pazarlarda özellikle de 
Avrupa’da artan talebi karşılamak ama-
cıyla başlattığımız 52 milyon dolarlık 
kapasite artırımı yatırımını 2018 yılında 
tamamladık ve toplam üretim kapasite-
mizi 415 bin adetten 455 bin adede çı-
kardık. 10 bin 500’ü aşkın çalışanımızla 
birlikte, Türkiye ekonomisine ve oto-

motiv sanayine katkımızı sürdürmeye, 
var gücümüzle çalışmaya devam ediyo-
ruz. Ford Otosan olarak son 3 yıldır ol-
duğu gibi bu yıl da Türkiye’nin ihracat 
lideri olmayı hedefliyoruz.

“Türk müşterilerin beğenileri 
tasarım süreçlerinde 
etkili rol oynuyor”
Yeni Focus’u Kasım ayında müşterile-
rimize sunduk. Yeni Focus, bugünün 
teknolojisi ile geleceğin ‘akıllı dünyası’ 
arasında bir köprü kuruyor. Segmen-
tinde sunduğu ileri sürüş destek tekno-
lojileri ile öncü olmaya devam ediyor. 
Sürüş deneyimini mükemmelleştiren 
Yeni Focus’un sedan versiyonu da Türk 
müşterilerin beğenileri çerçevesinde 
Türkiye’ye özel tasarlandı. Bu açıdan 
Yeni Focus sadece Ford Otosan için de-
ğil, Türkiye için çok önemli bir model.

Keleşlerlife
Söyleşi

Röportaj: ERDEM ÇAĞLAYAN

MART - NİSAN 2019 l 15



Keleşlerlife

16

KELEŞLER OTOMOTİV’İN 
MARKA GELİŞİMİNE YAPTIĞI 
YATIRIMLAR MEMNUNİYET VERİCİ 
Ford Otosan olarak, bayilerimizi ticari iş ortağının çok ötesinde, 
ailenin birer ferdi olarak görüyoruz. Markamızı güçlü kılan ve 
başarısının devamlılığını sağlayan unsurların başında bayilerimizle 
kurduğumuz aile ilişkisi geliyor. Müşteri beklentilerini karşılamanın 
her geçen gün daha da zorlaştığı günümüzde; yenilikçi, yaratıcı, 
kaliteli, güler yüzlü ve çözüm üreten bir anlayışla hizmet verme 
konusunda bayilerimizden yana çok şanslıyız. Ford Otosan’ın yaptığı 
tüm işlerde katma değer oluşturma vizyonunu Keleşler Otomotiv’de 
görüyor ve bu sebeple marka gelişimine yapılan yatırımları 
memnuniyetle karşılıyorum. 

“Yerlilik oranı artıyor” 
Diğer yandan Ford Otosan olarak, tüm 
zorlayıcı koşullara rağmen, geleceğe 
yatırım yapmaya ve geleceğin akıl-
lı dünyasını, geniş ürün yelpazemizle 
birlikte müşterilerimize sunmak için 
çalışıyoruz. Ulaştığımız noktada sadece 
Türkiye için değil, Avrupa ve diğer po-
tansiyel ihracat pazarlarının tamamına 
rekabetçi ürünler sunabilmek için tüm 
mühendislik gücüyle, ileri ve yeni tek-
nolojiler üzerinde çalışıyoruz. Bu bakış 
açısıyla, motordan sonra araçtaki en 
önemli diğer aktarma organı olan şan-
zımanı Eskişehir İnönü Fabrikamızda 
üretmek için 49,5 milyon avro yatı-
rımla çalışmalarımıza başlamıştık. Ağır 
ticari araç segmentinde ‘Türkiye’nin ilk 
yerli şanzımanı’ olacak bu ürün ile tek-
nolojik katma değeri yüksek bir sistemi 
baştan sona Ford Otosan bünyesinde 
geliştirip üreterek Ar-Ge ve mühen-
dislik kapasitemizi geliştireceğiz. 2021 
yılından itibaren de kamyonlarımız-
da kendi ürettiğimiz şanzımanlarımızı 
kullanmayı planlıyoruz. Yeni şanzıma-
nımızla beraber yerlilik oranımız daha 
da yükselecek. 2020 yılından itibaren 
kendi geliştirdiğimiz aks, motor ve şan-
zıman ürün grupları bir araya geldiğin-
de müşterimizin tüm talep ve beklenti-
lerini karşılayacağız. 

Bu yıl için Ford Otosan’ın yol haritası-
nı aktarır mısınız? 
2018’in ikinci yarısından başlayan, 
2019 yılını da kapsayarak önümüzdeki 
dönemin tüm otomotiv sektörü için zor 

bir dönem olacağını ve otomotiv paza-
rının son yıllarda alıştığımız 1 milyon 
temposunun altında seyrederek toplam 
pazarın 380 bin - 430 bin adet aralığın-
da gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Ford 
olarak, Yeni Focus’un Türkiye lansma-
nı ile birlikte genç ve güçlü binek ürün 
gamıyla bu döneme hazır giriyoruz. 
Türkiye’nin ticari gücü olarak da tica-
ri araç pazarında rekabete kıyasla daha 
az zorlanacağımıza inanıyoruz. 2019 
yılında üretim adet öngörülerimizde iç 
pazar kaynaklı bir miktar düşüş öngör-
mekle birlikte, yine ihracat odaklı stra-
tejimiz ile geçen seneye benzer şekilde 
320-330 bin adet seviyesinde ihracat 
gerçekleştirmeyi öngörmekteyiz.
Diğer yandan, bu yılki yol haritamızın 
önemli bir kısmını da iş yapış biçimle-
rimizi daha yalınlaştırmaya ayıracağız. 
Dijitalleşme ve inovasyon ile birlikte ge-
lecek için dönüşmeye devam ediyoruz. 
Akıllı bir dünyanın bizleri beklediği bu 
yeni dönemde Ford Otosan’ın odağın-
da ‘geleceği yakalamak’ var. Bunun için 
‘inovasyon’ olmazsa olmaz en önemli 
şart. Ulaşım sektörünün ve müşterile-
rimizin gelecekteki ihtiyaçlarını şim-
diden öngörerek karşılamak için hızla 
çalışıyoruz. Bu doğrultuda, inovasyon 
kültürünü şirketimizin her kademesin-
de yaygınlaştırmaya devam ederken, 
endüstri 4.0, dijitalleşme ve akıllı ula-
şım çözümleri gibi konular önceliğimiz 
olacak. Geleceğin ulaştırma/taşıma tek-
nolojilerinde söz sahibi olmak ve sana-
yimiz için dünya çapında yeni bir başarı 
hikâyesi yazmak hedefiyle çalışıyoruz.

F-MAX yeni bir 
kilometre taşı olacak 
Yeni çekicimiz F-MAX, 5 yıllık tasarım, 
geliştirme ve üretim sürecinde 1.200 
Ford Otosan mühendisinin emekleri 
ile ortaya çıkmış, kamyon üretim yol-
culuğumuzun geldiği son noktayı özet-
leyen bir başyapıt. F-MAX Uluslararası 
Ticari Araçlar Fuarı’nda (IAA) dünyaya 
tanıtıldığı gün “2019 Uluslararası Yılın 
Kamyonu” ödülünü alarak bize büyük 
bir gurur yaşattı. Ar-Ge faaliyetlerimiz 
ve güçlü mühendislik yeteneğimiz saye-
sinde mükemmel bir araç geliştirdik ve 
bu prestijli ödülün sahibi olduk. 
Geleceğin teknolojilerine odaklanan 
F-MAX, ağır ticari endüstrisinde kü-
resel çapta standartları yeniden belir-
lemek üzere geliştirildi. ConnecTruck 
özellikleri kapsamında bilginin her an 
ulaşılabilir olmasını; kullanıcıların araç-
larına, kurumlarına ve tüm dış dünya-
ya entegre olmasını sağlayarak bir ilki 
gerçekleştiriyor. Alt yapımız ve global 
yapılanmamız, F-MAX’in uluslararası 
pazarlara yeni bir oyuncu olarak girme-
si için hazır. F-MAX’in 2019 ağır ticari 
serüvenimizde yeni bir kilometre taşı 
olacağına inanıyoruz.

Ford Otosan’ın gelecekle ilgili yaptı-
ğı hazırlıkları, dahası gerçekleştirdiği 
teknolojik ve dijital dönüşümü anlatır 
mısınız? 
Elbette, son yıllarda hepimizi çok heye-
canlandıran bir dönemden geçiyoruz ve 
otomotiv dünyasının gelecekte nasıl bir 
gelişim süreci göstereceğini öngörüyo-
ruz. Artık çok yakın olan bu gelecekte 
otomotiv dünyası otonom, bağlanabilir 
ve elektrikli araçları işaret ediyor. Ford 
da geleceğin otomotiv dünyasına güven-
le ilerliyor. Ford, hareket özgürlüğünün 
insani ilerlemeyi yönlendirdiğine ina-
nıyor ve bu ilkeyi geleceğe taşıyor. Bu 
doğrultuda Ford, gelecekte de insan-
ların daha güvenli ve özgür bir şekilde 
hareket etmelerine yardımcı olan akıllı 
araçlar tasarlıyor. Ford’un “Yarının Şeh-
ri” olarak tarif ettiği ve “Akıllı şehirler, 
akıllı araçlar” şeklinde adlandırdığı ge-
lecek vizyonunda tüm şehrin, araçların 
ve insanların birbirlerine akıllıca bağ-
lı olduğu yeni bir dünya var. Ford’un 
bu vizyonuna paralel bir şekilde Ford 
Otosan olarak, Ar-Ge ve inovasyon ve 
dijitalleşmeyi bir bütün olarak görüyor; 
geleceğin otomotiv dünyasında söz sa-
hibi olmak için çalışmalarımızı hızla 
sürdürüyoruz. Global pazarda rekabet 
eden bir sanayi şirketi olarak daha fazla 
üretim yapmamızın ve ihracatımızı ar-
tırmanın en önemli yolu Ar-Ge ve ino-
vasyondan geçiyor. 
Orta vadede, sahip olduğumuz güçlü 
ve köklü üretim geleneğimizi Endüstri 
4.0 yaklaşımı ile dijital ve bağlantılı hale 
getirmek dijitalleşme yol haritamızın en 
önemli bölümlerinden biri. Bu doğrultu-
da da Nesnelerin İnterneti (IoT) ile tüm 
üretim verilerimizi tek bir büyük veri 

platformunda topladığımız “bağlı üre-
tim”, tasarımdan müşteri geribildirimle-
rine kadar dijital ortama taşınmış “bağlı 
ürün”, çalışanlarımızın mobil ortamda iş 
yapabilmeleri için gerekli altyapıyı sun-
duğumuz “bağlı çalışan” ve dijitalleşmiş 
depolama ve lojistik sistemlerimizle 
“bağlı tedarik zinciri” gibi platformlar 
oluşturuyoruz. Bağlı müşteri ve bayi ile 
de her iki tarafın isteklerini 7/24 analiz 
ediyor, özelleştirilmiş ürün ve servisler 
sunuyoruz. Bayi sistemlerimizi merke-
zileştiriyor ve merkezi Müşteri İlişkileri 
Yönetimi Sistemi’ne bağlıyoruz. Böyle-
ce, müşterilerimizin şikâyetlerini, ürün 
hakkındaki görüşlerini dinamik olarak 
toplayabiliyor, tasarımlarımızı bunlara 
göre düzeltiyoruz. Müşteri deneyimini 
kökten değiştiriyoruz. Verilerimizi kul-
lanarak bayilerimizin hangi araçtan ne 
kadar sipariş vermeleri gerektiğini tah-
min edebiliyoruz.

Ford Otosan, “Dünyanın En İyi İşve-
renleri” listesinde yer aldı. “Ford Oto-
sanlı olmak”, ardında hangi değerleri 
barındırıyor? 
Ford Otosan, hem Koç Topluluğu 
değerlerini hem de kendi kültürünü 
harmanlayan, nesilden nesile aktaran 
Türkiye’nin en önemli kurumlarından 
biri. Türkiye’nin ihracat şampiyonu, 
Ford’un Avrupa’daki en büyük ti-
cari araç üretim üssü olan 
şirketimizin sahip olduğu, 
yüksek Ar-Ge ve mühen-
dislik yeteneğinin arka-
sında nesilden nesile 
aktarılan bu “değerler” 
var. Bu değerleri kı-
saca özetlemek gere-

kirse; yarım asrı devirmiş olan Otosan, 
dev bir aile. Yıllardır aktardığı kültürü 
ve değerleri ile; bize birey olmayı öğret-
ti, güruh değil. Bize üretmeyi, geleceği 
tasarlamayı öğretti. Bize yapabilecek-
lerimizin sınırı olmadığını öğretti - ve 
sınırların insanın içinde olduğunu.  De-
ğerleri ile paylaşmayı, el ele vermeyi, 
büyük bir aile olmanın önemini göster-
di. Hepimiz bir arada olursak, “güçlü” 
olduğumuzu öğretti. 
Otosanlı olmak; bu büyük aileye gire-
bilmek 70’lerde, 80’lerde de ayrıcalıktı, 
bugün de öyle. Eşit iş gücüne eşit fırsat 
sunan bir sanayi şirketi olarak, ‘fırsat 
eşitliği’nin sağlandığı bir çalışma ortamı 
sunmaya devam ediyoruz.

FORD’UN “YARININ ŞEHRİ” 
OLARAK TARİF ETTİĞİ VE 
“AKILLI ŞEHİRLER, AKILLI 
ARAÇLAR” ŞEKLİNDE 
ADLANDIRDIĞI GELECEK 
VİZYONUNDA TÜM 
ŞEHRİN, ARAÇLARIN VE 
İNSANLARIN BİRBİRLERİNE 
AKILLICA BAĞLI OLDUĞU 
YENİ BİR DÜNYA VAR. 
FORD’UN BU VİZYONUNA 
PARALEL BİR ŞEKİLDE 
FORD OTOSAN OLARAK, 
AR-GE VE İNOVASYON 
VE DİJİTALLEŞMEYİ 
BİR BÜTÜN OLARAK 
GÖRÜYOR; GELECEĞİN 
OTOMOTİV DÜNYASINDA 
SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN 
ÇALIŞMALARIMIZI HIZLA 
SÜRDÜRÜYORUZ.
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Ford, 2019 yılı Trend Raporunu açıkladı:
İnsan merkezli tasarıma, tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran 
teknolojilere ve günün ihtiyaçlarını karşılayan mobilite çö-
zümlerine odaklanan Ford, her yıl düzenli olarak hazırladığı 
Trend Raporunun 2019 edisyonunu yayınladı. 
Ford Motor Company’nin hazırladığı Trend Raporunun ye-
dincisi Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Hin-
distan, İngiltere, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
ABD’de yaşayan toplam 13.012 kişinin katıldığı anket sonuç-
ları değerlendirilerek hazırlandı. 
Trend Raporu doğrultusunda tüketici beklentilerini odağına 
alarak geleceğe yönelik önceliklerini şekillendiren Ford, yarı-
nın ihtiyaçları için bugünden yatırım yapıyor. Yeni araç tasa-
rımlarının şekillenmesinden Ford Co-Pilot360™ gibi sürücü-
lerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan yeni sürüş 
destek teknolojilerinin geliştirilmesine kadar pek çok alanda 
bu araştırmaları kullanan Ford, böylece müşterilerinin tasarı-
mın odağında kalmasını sağlıyor.

Dünyada 10 yetişkinden 8’i için 
teknoloji ‘iyi bir güç’
Trendlerin, tüketicilerin hayatındaki değişimleri nasıl etkile-
diğini ortaya koyan 2019 yılı Trend Raporunda, yetişkinlerin 
teknolojiye yaklaşımına dair dikkat çeken bilgiler öne çıktı: 
s Dünya çapında yetişkinlerin neredeyse yarısı, herhangi 
bir konuda yaşadıkları korkunun kendilerini değişime yön-
lendirdiğini söyledi; ankete katılanların 10’da 7’si, harekete 
geçme nedenlerinin değişim olduğunu belirtti. 
s Ankete katılanların yüzde 87’si, günümüzde değişimin en 
büyük itici gücünün teknoloji olduğunda hemfikir; dünyada 

10 yetişkinden yaklaşık 8’i teknolojinin “iyi bir güç” olduğuna 
inanıyor. 
s Dünya çapında yapılan anket, yetişkinlerin yüzde 67’sinin, 
çocuklarının bir yabancıyla seyahat etmelerindense otonom 
araçta seyahat etmelerini tercih ettiğini ortaya koydu.
s Ankete katılanların yüzde 45’i, mobil cihazlarından ayrı-
labilen kişilere imrendiklerini belirtti; 10 tüketiciden 7’si, 
kullandığımız cihazlardan ‘zorunlu bir şekilde’ uzaklaşmamız 
gerektiği fikrinde birleşti. 
s Yetişkinlerin yüzde 84’ü, yaşamlarını iyileştirmek için 2018 
yılı boyunca küçük adımlar attıklarını söyledi; bunların yüz-
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MOBİLİTEDEN BEKLENTİMİZ 
YENİDEN TANIMLANIYOR

FORD, DÜNYA ÇAPINDA 13 BİNDEN FAZLA TÜKETİCİYLE GÖRÜŞEREK HAZIRLADIĞI 2019 YILI 
TREND RAPORU İLE DÜNYADAKİ DEĞİŞİMİ TETİKLEYEN TÜKETİCİ DAVRANIŞI EĞİLİMLERİ 

HAKKINDAKİ ÖNGÖRÜLERİNİ AÇIKLADI. GÜNÜMÜZDE DEĞİŞİMİN EN ÖNEMLİ SEBEBİNİN YÜZDE 
87 FİKİR BİRLİĞİ İLE TEKNOLOJİ OLDUĞUNU YANSITAN RAPORDA, 10 TÜKETİCİDEN 8’İNİN 

TEKNOLOJİYİ İYİ BİR GÜÇ OLARAK GÖRDÜĞÜ BELİRTİLİYOR. 
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de 92’si hâlâ bu adımlarla devam ettiklerini söylerken, yüzde 
83’ü ise değişimin küçük adımlarla ilerlediğinde daha az kor-
kutucu olduğunu kabul etti. 
s Ankete katılan yetişkinlerin yüzde 84’ü ise şirketlerin yan 
fayda olarak “zihinsel sağlık günleri” düzenlemesi gerektiğini 
belirtti. Bu yanıtı verenler, farklı görüşlerin olumlu değişime 
sevk ettiğine inanıyor. 
s Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu, satın alma işlemi 
yaptıklarında, genellikle çevresel etkilerini göz önünde bulun-
durduklarını vurguladı.
s Katılımcıların yüzde 67’si ise teknolojinin işe gitmeyi kolay-
laştırdığını belirtti. 

2019 ve sonrasında değişimi tetikleyecek 
eğilimler öngörüldü 
Dünya çapında 13 binden fazla tüketiciyle görüşülerek ha-
zırlanan Trend Raporunda dünyadaki değişimi tetikleyen tü-
ketici davranışı eğilimleri hakkında öngörülerde bulunuldu. 
Raporda, gelecekte etkili olması beklenen tüketici eğilimleri 
şöyle özetlendi: 

1. Teknolojik Ayrım: Teknoloji, gelecekte de dünyaya na-
sıl bağlandığımız ve dünyayı nasıl gördüğümüz konusunda, 
her zamankinden daha fazla ve derin bir etkiye sahip olacak. 
Ancak, teknolojiye erişimi olan ve teknolojinin “iyi bir güç” ol-
duğuna inananlar ile teknolojiye erişimi olmayanlar arasında 
temel bir ayrım yaşanacak. 

3. Kontrolün İadesi: Kontrolün pek çok kişi için erişilmez 
göründüğü bir dünyada, en önemlisinin kendisini geliştirmek 
olduğunu düşünen tüketiciler, hayatlarında kontrolü geri ka-
zanmaya çalışıyor. 

4. Kişilerin Farklı Yüzleri, Seçimlerini Etkiliyor: 
Sosyal medya, günümüzde tüketicilerin hayatında büyük rol 
oynuyor. Tüketiciler, gerçekte oldukları kişi ile online mecra-
larda kendilerini tanıttıkları kişi olarak farklı karakterler üstle-
niyor. Bu durumun, tüketicilerin satın alımlarını ve teknoloji 
seçimlerini daha çok etkilemesi bekleniyor. 

5. Yaşamak İçin Çalışıyorlar: Rapor, iş hayatına dair al-
gıların değiştiğini ortaya koyuyor. Dünya çapında birçok tü-
ketici, artık, çalışmak için yaşamıyor, yaşamak için çalışıyor. 
Şirketler de bu nedenle çalışanlarına yan haklar, ücretli izin 
ve uzatılmış izinlerle birlikte zihinsel gelişime destek olacak 
fırsatlar sunmaya başlıyor. 

6. Eko-Momentum: Her ne kadar yaşam boyu süren alış-
kanlıkları değiştirmek zor olsa de artık tüketiciler, çevresel 
gelişimin insan davranışındaki değişikliklere bağlı olduğunu 
kabul ediyorlar. Birçok tüketici, artık çevresel ayak izlerini 
nasıl ve nerede bıraktıkları ve bunu nasıl iyileştirebilecekleri 
konusunda rehberlik arıyor.

2. Dijital Detoks: İnsanların büyük çoğunluğu hâlâ elekt-
ronik cihazlarına bağlı olmalarına karşın, gelecekte bu eğili-
min değişeceği öngörülüyor. Araştırmaya göre, birçok insan 
elektronik cihazlarına bağımlı olduklarını giderek daha fazla 
fark ediyor ve bu bağımlılıktan endişe duyuyor. Bu farkın-
dalığı geliştiren insanlar, çevrimiçi (online) mecralarda har-
cadıkları süre nedeniyle kendilerini hesap verebilir kılmanın 
yollarını arıyor. 

7. Kolay Cadde: Günümüzde mobilite eskiden olduğu gibi, 
A noktasından B noktasına gitmek kadar basit görülmüyor. 
İnsanlar, bir noktadan başka bir noktaya giderken yol boyun-
ca geçirdikleri zamanı da önemsiyorlar. Örneğin Amerikalılar, 
otomobillerinde tatil için aldıkları zamandan daha fazla zaman 
harcıyorlar. Bu nedenle insanlar artık, yoldayken işlerini hal-
ledebilme becerisine sahip olmayı istiyor ve bu eğilim, eskinin 
yolculuk deneyimini değiştiriyor.
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altı ayda 12 ödül aldı 
TAMAMIYLA YENİLENEN FORD FOCUS, 2018’DE PAZARA SUNULDUĞU GÜNDEN BU 
YANA ALDIĞI ÖDÜLLER İLE KENDİ SEGMENTİNDE YAZDIĞI 20 YILLIK EFSANESİNE YENİ 
BAŞARI HİKÂYELERİ EKLEMEYE DEVAM EDİYOR. TÜRKİYE’DE 2018 SONUNDA SATIŞA 
SUNULAN YENİ FORD FOCUS, AVRUPA PAZARLARINDAKİ İLK 6 AYINDA ARALARINDA 
“YILIN OTOMOBİLİ” ÖDÜLLERİ DE BULUNAN 12 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Sıfırdan tasarlanarak bugüne kadarki en iddialı Focus modeli 
olarak pazara sunulan yeni Ford Focus pazardaki başarısını 
6 ay gibi kısa bir sürede layık görüldüğü 12 itibarlı ödülle 
kanıtladı. Bu ödüller kapsamında iki kez “Yılın Otomobili” 
unvanına da layık görülen Ford Focus, Avrupa’nın farklı ülke-
lerindeki kurumlar tarafından verilen saygın ödüllerde birin-
cilikler kazandı.    

“Yılın Otomobili” unvanını iki kez aldı
Teknolojik, ergonomik ve kullanıcı odaklı özellikleri, Ford’un 
“İnsan odaklı” tasarım felsefesi ile birleştiren yeni Ford Focus, 
kullanıcıların tutkularını ve kişiliklerini merkeze alan bir fel-
sefe ile tasarlandı. Güvenli ve konforlu bir sürüş için akıllı 
teknolojilerle donatılan yeni Ford Focus’un sunduğu sürüş 
ve yolcu deneyimi, Hırvatistan ve Finlandiya’da “Yılın Oto-
mobili 2019” ödüllerini aldı. Sofistike EcoBoost benzinli ve 
EcoBlue dizel motorlarının optimize edilmiş yakıt verimlili-
ği,  akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği gibi özellikleri 
ile İspanya’da Girişimciler Yılın Otomobili ödülü, Çek Cum-
huriyeti Filo Ödülleri 2018’de Fayda Kategorisi birinciliği ve 
İngiltere’de BusinessCar Ödüllerinde En İyi Alt-Orta Segment 
Otomobil ödülü aldı. Almanya’da Auto Zeitung 2018 Otomo-
bil Ödüllerinde “Kompakt Sınıf” birinciliğinin yanı sıra 2018 
İskoç Yılın Otomobili Ödüllerinde “En İyi Aile Otomobili” 
kategorisinde birincilik kazanan yeni Ford Focus, ayrıca Av-
rupa Yılın Otomobili ödülü için belirlenen yedi finalist ara-
sında yer alıyor. 

Yeni Focus’un güvenlik teknolojilerine 
Euro NCAP’ten 5 Yıldız 
Ford Focus, bu yıl ayrıca bağımsız çarpışma testleri gerçek-
leştiren Euro NCAP’ten en yüksek değerlendirme olan 5 yıl-
dız aldı. Yeni Focus, kuralları Euro NCAP tarafından daha da 
zorlaştırılan güncel test kriterleriyle gerçekleştirilen çarpışma 
testinde maksimum güvenlik derecelendirmesini hak eden ilk 
araçlardan biri oldu.

Yeni Ford Focus’un 
şimdiye dek aldığı ödüllerin 
tam listesi şöyle:
s Yılın Otomobili 2019 – Finlandiya

s Yılın Otomobili 2019 – Hırvatistan

s Belçika Yılın Aile Otomobili (iki fiyat kategorisi) – Belçika

s İrlanda Yılın Otomobili ödülleri: Yılın Kompakt Otomobili – İrlanda

s Autobild Altın Teker Ödülleri: En İyi Kompakt Otomobil – Bulgaristan

s BusinessCar Ödülleri: En İyi Alt-Orta Segment Otomobil – İngiltere

s Parkers Yeni Otomobil Ödülleri 2019: En İyi Küçük Aile Otomobili – İngiltere

s 2018 İskoç Yılın Otomobili Ödülleri: En İyi Aile Otomobili – İskoçya

s Auto Zeitung Otomobil Ödülü 2018: Kompakt kategori birincisi – Almanya

s Büyük Avusturya Otomobil Ödülü: Başlangıç kategorisi birincisi – Avusturya

s Girişimciler Yılın Otomobili – İspanya

s Çek Cumhuriyeti Filo Ödülleri 2018: Fayda kategorisi birincisi – Çek Cumhuriyeti

YENİFORD FOCUS 
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HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDEKİ 
MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU ÇÖZÜMLERLE 
HER GEÇEN GÜN BÜYÜMESİNİ SÜRDÜREN 

TEMMUZ A.Ş., TİCARİ ARAÇ SEGMENTİNDEKİ 
SEÇİMLERİNDE KELEŞLER FORD’A 

GÜVENİYOR. UZUN SOLUKLU BU GÜVENİN 
DETAYLARINI ŞİRKETİN KURUCU ORTAĞI 

ŞENER DÜZENER VE İDARİ İŞLER 
YÖNETİCİSİ ÖNDER ERDEM İLE KONUŞTUK. 

ŞENER DÜZENER
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hız ve güven oluşturuyor 

ürün ailesini tüm Türkiye’ye biz dağıtıyoruz. Son derece 
modern depolama, dağıtım ve lojistik imkânlarımızın 
yanı sıra iyi yetişmiş bir insan kaynağına sahibiz. Bilgi 
teknolojileri alanındaki yatırımlarımızla ürün yönetimi, 
E-Ticaret gibi alanlarda da çözümlerimizi etkin biçimde 
sunuyoruz. Diğer taraftan dağıtım ağımızın önemli bir 
parçası olan ticari araç filomuzu da sürekli yeniliyor ve 
kapasitemiz doğrultusunda artırıyoruz. 

Dağıtım ve lojistik süreçlerinin bu kadar önemli olduğu 
bir sektörde araç seçimini hangi kriterlere göre yapıyor-
sunuz? 
ÖNDER ERDEM: Lokasyonlarımızın bulunduğu şehir-
lerde her gün onlarca aracımız iş başında. Dolayısıyla 
araç seçiminde birçok faktör rol oynuyor. Taşıma ka-
pasitesi, verimlilik, bakım maliyeti, kullanım maliyeti, 
sürücü konforu, güvenlik, uzun ömürlülük, 2.El pazarı 
gibi unsurlar olmazsa olmazlarımız. Hal böyle olunca 
öncelikli tercihimiz Ford’un ticari araç ailesi oluyor. 

Keleşler Ford ile uzun soluklu bir iş ilişkiniz var. Ticari 
araç yatırımı yaparken Keleşler Ford’u tercih etmenizin 
nedenleri neler? 
ÖNDER ERDEM: Keleşler Ford, kariyerimin bir kıs-
mında yolumun kesiştiği, gönül bağımın halen devam 
ettiği bir şirket. Ama söz konusu iş olduğunda her nok-
taya profesyonelce ve titizlikle yaklaşmalısınız. Bu açı-
dan baktığımızda yolun yine Keleşler Ford’a çıktığını 
görüyoruz. Açıkçası yakından tanıdığım başka firmalar 
da var. Asıl fark yaratan şey ise Keleşler Ford’un müşte-
risine gösterdiği özen ve çözüm odaklı olmaları. Doğru 
iletişim, özverili bakış açısı, sunulan avantajlar Keleş-
ler Ford’la olan uzun soluklu ilişkimizin sürekliliğini 
sağlıyor. Fiyatlandırma noktasında mümkün olduğun-
ca en uygun şartları sunmaya çalışıyorlar. Ama iş araç 
satın almakla bitmiyor. Araçlarımız her gün trafikte. 
Bu nedenle satış sonrası hizmetler ve servis ayağında 
da aldığımız hizmet öne çıkıyor. Araç sayımızla doğru 
orantılı olarak her hafta ortalama iki aracımız mutlaka 
Keleşler Ford’dan servis hizmeti alıyor. İş akışımızın 
yoğunluğu içerisinde araçların fazla beklememesi gere-
kiyor.  Keleşler Ford’un hızlı ve güvenilir servis hizme-
ti, bu noktada da avantaj sağlıyor. 

Son olarak şirketinizin gelecek dönem hedefleriyle ilgili bilgi verir 
misiniz? 
ŞENER DÜZENER: Ülke ekonomisiyle paralel şekilde sektörlerde 
kırılganlığın arttığını söylemek mümkün. Ama bu sürecin geçici 
olacağına inanıyoruz. Hizmet verdiğimiz, dağıtımını üstlendiğimiz 
ürünler gündelik olarak alınan, ihtiyaç duyulan ürünler. Ayrıca ih-
racat ve ithalat faaliyetlerini üstlendiğimiz ürünler de var. Ortalama 
6 bin noktaya satış yapıyoruz. Sahaya çok hâkimiz. E-ticaret ko-
nusunda da büyük mesafe kat ettik. Tüm bunları alt alta topladığı-
mızda, elbette önlemler alıyoruz ama mevcut konjonktüre takılıp 
kalmadan geleceğe umutla bakıyoruz. Büyüme arzumuzu somut 
adımlarla destekliyoruz.

Keleşler Ford ile ortak paydamızı

TEMMUZ A.Ş. VE EYLÜL A.Ş. FİLOSUNDA 
HÂLİHAZIRDA 42’Sİ FORD TRANSİT, 
ÜÇÜ FORD TOURNEO COURIER VE BİRİ 
FORD TRANSIT CONNECT OLMAK ÜZERE 
TOPLAM 46 ADET FORD MARKALI TİCARİ 
ARAÇ BULUNUYOR. ŞİRKET AYRICA SAHA 
ÇALIŞMALARI İÇİN DE FORD FOCUS’U 
TERCİH EDİYOR.

ÖNDER ERDEM

Temmuz A.Ş. ve bağlı şirketiniz olan Eylül A.Ş.’nin kurumsal yapısı 
hakkında bilgi verir misiniz?
ŞENER DÜZENER: Temmuz A.Ş., İstanbul, Ankara ve Antalya depo-
larında Toptan Ürün yönetimi, E-Ticaret, İthalat & ihracat, Dağıtım, 
Lojistik & Depolama ve Hizmet yetenekleriyle 16 şirketin çözüm ortağı 
olarak faaliyetlerine devam ediyor. Temmuz A.Ş ve Eylül A.Ş iki ayrı şir-
ket ama ortaklık yapısı ve amacı aynı. Sadece işleyişleri farklı. Temmuz 
A.Ş., işi toptan satış kanalı üzerinden yürüten bir işleyişe sahip. Eylül 
A.Ş. ise perakende ve distribütör bayii kanalıyla ilerliyor. Hâlihazırda 
ülkemizdeki en büyük hızlı tüketim ürünleri üreticilerine hizmet veri-
yoruz. Örneğin, dünyanın en uzun ömürlü pilinin üreticisi Energizer’ın 
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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.

Ford sahibi olmanın ayrıcalığı

fotoğraflara yansıyor

NECATİ FIRAT (NEHA TEKSTİL) / FORD TRANSİT CONNECT

MEHMET MALGİR / YENİ FORD FOCUS

HASAN AKGÜL / FORD TRANSİT CONNECT MUSTAFA YAZICI / FORD TRANSİT

KİBAR DEMİRBAĞ / FORD KUGA

ENERJİ İNŞAAT / FORD TRANSIT

ADEM KILIÇSOY / FORD TOURNEO COURIER

HURŞİT ASLANTEPE / FORD RANGER

MEHMET AVCI / FORD ECOSPORTATİLLA GERÇEK / FORD KUGA



28

Keleşlerlife
Gezi

MODERN ZAMAN SEYYAHLARININ 
POPÜLER ROTASI:

KARS
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Ankara’dan kalkan Doğu Ekspresi, Kırıkkale - Kayseri - Si-
vas -Erzincan ve Erzurum’dan geçerek nihayet Kars’a ulaşıyor. 
Hem Kars’ın sunduğu güzellikler hem de rotadaki görülmeye 
değer manzaraya sahip diğer noktalar nedeniyle yolcularına 
görsel bir zenginlik sunuyor. Ancak Doğu Ekspresini bu denli 
popüler kılan şeyler bununla sınırlı değil. Bir gün süren yol-
culuk boyunca tren içerisindeki atmosfer, eğlenceler, yolcular 
arasında kurulan sıcak iletişim, en az rotadaki görsel güzellik-
ler kadar önem kazanmış durumda. 
Her yaştan insanın seyahat ettiği Doğu Ekspresi’nde yolcular, 
yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıyor, dü-
zenledikleri etkinliklerle eğlencenin tadını çıkarıyor. Kompar-
tımandaki pencereleri rengârenk led ışıklarla aydınlatan yol-
cular, seferlerine ayrı bir keyif katıyor.
 

O ESKİ YOLCULUKLARIN HÜZNÜNDEN 
SIYRILIP, BİNLERCE KİŞİNİN BİLET 
BULABİLMEK İÇİN SIRA BEKLEDİĞİ 
BİR TREN HATTINA DÖNÜŞTÜ DOĞU 
EKSPRESİ. POPÜLER KÜLTÜRÜN 
ETKİSİYLE GÜNDEN GÜNE ARTAN 
BU İLGİNİN ELBETTE ÇOK GEÇERLİ 
NEDENLERİ VAR. ANCAK BİZ BU 
YOLCULUĞA BİRAZ DAHA YUKARIDAN 
BAKIP, MURAT TURNA’NIN OBJEKTİFİNE 
YANSIYAN DOĞU EKSPERİSİNİ SİZLERLE 
PAYLAŞMAK İSTEDİK.  

NEDEN KARS?
s Doğu Ekspresini yaşamak için bile gidilebilir.
s Asırlar önce kurulan uygarlıklardan kalan güzellikleri tanıtan 
yapıları incelemek, görmek ve onları yıkılmadan bir an önce 
fotoğraflamak için gidilmeli.
s Kaz etinin, gravyerin, sarıbalığın ve daha nice yöresel lezzetin 
tadına doymak için gidilmeli.
s Alplerden sonra sadece Sarıkamış’a yağan kristal karda kayak 
yapmak için gidilmeli.
s Beyazlar şehrinde kaybolmak için gidilmeli.
s Tarihi, sokakları ve baltık mimarisi, mahalleleri tam bir cazibe 
merkezi olduğu için gidilmeli.
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BU DENEYİMİ YAŞAMAK İÇİN 
BİRAZ SABRETMEK GEREKEBİLİR 
Doğu Ekspresi’nde bir gün geçirmek son derece ca-
zip bir fikir ve mutlaka deneyimlenmeli. Ancak ilgi-
nin çok olması nedeniyle bu sefere bilet bulabilmek 
son derece güç. Yerli ve yabancı turistler, biletleri 
günler öncesinden satışa çıkan trende yer bulmakta 
zorlanıyor. Sosyal medya sayesinde yolculuğa ilginin 
artmasıyla Doğu Ekspresi’nde bir olan yataklı vagon 
sayısı, sefer başına 5’e çıkartıldı. Trende iki de kuşetli 
vagon bulunuyor. 
TCDD’den yapılan açıklamalara göre ilginin yoğun-
luğu nedeniyle tüm taleplere yanıt vermek mümkün 
değil. Ancak kapasitenin artırılması için çalışmalar 
sürüyor. Bölge turizmine büyük katkıları olan Doğu 
Ekspresinin biletleri 30 gün öncesinden satışa su-
nuluyor. Dolayısıyla bu yolculuğa çıkmayı kafaya 
koyarsanız, bilet fırsatlarını sıkı takip etmeniz gere-
kiyor. 

11 ASIRLIK HAZİNE: ANİ HARABELERİ
Uzunca bir tepede, bir zamanlar varlığını sürdürmüş 
bir kent olan Ani Harabeleri, insana adeta gerçeküstü 
bir yolculuğa davet ediyor. Kars’tan 42 km uzaklıkta-
ki eski Selçuklu köyü olan Ocaklı köyünde yer alan 
Ani Tarihi Kenti, gerçek bir hazine. Çin’den Venedik’e 
6400 km uzanan dünyanın en önemli ticaret yolu 
olan İpek yolu üzerinde, 10’uncu Yüzyıl’da Ermeniler 
tarafından inşa edilen Ani, Anadolu’nun en zengin, en 
büyük ve etkileyici kenti olarak tarihe geçmiş. 

GÖL ÜSTÜNDE AT BİNMEK
Doğu Anadolu Bölgesi’nin 40 km uzunluğundaki tamamı donmuş, en 
büyük tatlı su gölü, Çıldır gölü. Mavi ve beyaz bir dünya. Burada dün-
ya bu iki renkten ibaret. Bu hipnotik buzdan mavi beyaz çölde ilk ma-
cera, atların çektiği kızaklı faytonla gezmek olabilir. Bu gezintiyi ya-
parken, koskoca bir su kitlesinin üstünde olduğunu unutuyor insan. 
Acıkan karnımızı, gölden testereyle avlanan tatlı su balığıyla doyura-
bilirsiniz. Kars’a mutlaka gidin. Doğu Ekspresini mutlaka deneyimle-
yin. Gravyer peynirini, Kars kaşarını, kazını, balını yerken sokaklarda 
gezip Baltık mimarisinin baş döndürücülüğüne şahit olun. Misafirper-
verlikte, nezakette ve adanmışlıkta sınır tanımayan Doğu insanından 
öğrenecek çok şey var. Yüzünüzü Doğu’ya dönün; iyi gelecek.
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KUŞ BAKIŞI DOĞU EKSPRESİ 
Profesyonel kariyerinin yanı sıra kişisel olarak 
drone videoları ve fotoğrafları çeken Murat Tur-
na, bu defa Doğu Ekspresi’nin yolculuğunu ha-
vadan görüntüledi. Çektiği görüntülerle ulusal 
medyada da yer bulan Turna, bu özel çalışma-
sını dergimizle de paylaştı. Doğu Ekspresi’nin 
geçmişiyle ve bugün ulaştığı ilgiyle iki farklı 
zaman dilimini halen yaşatabildiğini aktaran 
Turna, çektiği video ve fotoğraflarla hem anı 
hem de duyguları kayıt almaya çalıştığını dile 
getirdi. Turna’nın kayıtlarında,  Erzurum Kars 
arası güzergâhta karla bütünleşen Doğu Ekspre-
si adeta görsel şölen oluşturdu.

DOĞU EKSPRESİ’NDE 
SİZİ NELER BEKLİYOR?
s Ankara – Kırıkkale – Kayseri – Sivas -Erzincan – Erzurum 
rotasında ilerliyor. 
s Ankara garındaki çalışma nedeniyle tren Irmak’tan kalkıyor.
s Yolculuk bir gün sürüyor.
s Erzurum durağına gelmeden trene Cağ kebabı siparişi verebilirsiniz.
s Dönüşü uçakla yapmak isteyenler için her gün sefer mevcut.

DÖRT ÇEŞİT VAGON VAR

s Pulman (Normal koltuklu – vagondaki her sırada 2 çiftli, 
1 tekli koltuk var, yani gayet geniş.)
s Örtülü Kuşetli (Oda halinde 4 kişilik, koltuklar ranza şeklinde yatak 
oluyor, temiz nevresim veriliyor ve yatağınızı kendiniz yapıyorsunuz.)
s Yataklı (oda halinde iki kişilik, içinde buzdolabı, masa ve lavabo var)
s Yemekli

@muratturna



HAVA DURUMU 
BÜLTENLERİNDE YARATICI 
GRAFİKLERLE YANSITILAN 

METEOROLOJİK TAHMİNLER, 
HAYAL KIRIKLIĞI YARATABİLİYOR. 

DIŞARI KAZAKLA ÇIKIP, YAKICI 
GÜNEŞLE KARŞILAŞABİLİYORUZ. 

BU TUTARSIZLIĞI ANLAMAK 
İÇİN BİRAZ YUKARI BAKMAK 

GEREKİYOR. 

BUGÜN 
HAVA 
ÇOK KAOTİK 

Hava tahmini nasıl ve 
hangi teknolojilerle yapılıyor? 
Ülkemizde meteoroloji alanında en yetkin kurum Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü. Her gün bu kurumun uzmanlarınca kısa, 
orta ve uzun vadeli bilimsel tahminler yapılıyor, ardından ka-
muyla ve diğer ilgili kurumlarla paylaşılıyor. 
Günümüzde tahminler yapılırken gözlemevlerinden, uçaklar-
dan, meteoroloji balonlarından, çeşitli teknolojik ölçümler-
den, uydu teknolojisinden ve istatistik biliminden faydalanı-
lıyor. Özellikle uydu teknolojisinin işe dâhil olmasıyla son 50 
yılda atmosferik olaylarla ilgili daha fazla bilgiye ve daha fazla 
doğru tahmin oranına sahip olduk. Önceden arada bir doğru 
çıkan tahminler insanları mutlu ederken, bugün herhangi bir 
yanılma olduğunda son derece sinirlenebiliyoruz. 

Matematik ve meteoroloji 
Meteorolojik tahminler, gözlem-
analiz ve tahmin olmak üzere üç 
aşamadan oluşuyor. Gözlem aşaması 
Sinoptik ve Klimatolojik olmak üze-
re iki çeşit yer gözlemini içeriyor. 
Gözlem yapılırken, yer gözlemi 
(rüzgâr yönü belirlenmesi, sıcaklık 
tespiti, hava olayları, yağış miktarı, 
deniz suyu sıcaklığı vb.), radar bil-
gileri, uydu görüntüleri, otomatik 
gözlem istasyonları verileri toplanı-
yor. Bu veriler yer haritasına işlen-
dikten sonra eşbasınç eğrileri oluş-
turuluyor ve alçak- yüksek basınç 
alanları analiz ediliyor. Yapılan bü-
tün analizler; atmosferin durumu-
nu gösteren değişkenlerin (sıcaklık, 
rüzgâr, nem ve basınç) zamana ve 

yere bağlı değişimlerini ifade eden denklemlerin (hareket, ter-
modinamik, süreklilik, hidrostatik eşitlik) matematik çözüm-
leri yapılıyor.
Yapılan analizler uzman ve tecrübeli personelin katıldığı bri-
fingde tekrar değerlendiriliyor. Hava kütlelerinin; tahmini ya-
pılacak sahayı etkilemesi beklenen süre ve şiddeti hakkında 
son kararlar verilerek hava tahmin raporları oluşturuluyor. 

Yağmur beklerken tipiye yakalanmak 
Meteoroloji tahminleri konusundaki en büyük sıkıntı tahmin-
lerin kimi zaman tutmaması. En sevdiğiniz baharlık kıyafetle 
sokağa çıkıp akşama donmuş halde eve döndüğünüz olmuş-
tur. Ya da kardan adam yapmaya hazırlanırken bol güneşli bir 
havayla karşılaşabilirsiniz. Peki, gelişen teknolojiye, çeşitlenen 

ölçüm tekniklerine rağmen tahmin-
ler niçin tam olarak tutmuyor? Kar 
tatili bekleyen öğrenciler neden ha-
yal kırıklığı yaşıyor? Bu durum as-
lında atmosferin kaotik yapısından 
kaynaklanıyor. Hatta daha ileriye 
gidersek tüm evrende bir düzenden 
çok kaotik bir yapıdan söz etmek 
gerekiyor. 
Sistemdeki ufak bir değişiklik kaotik 
ve büyük değişimlere yol açabiliyor. 
Her hava taneciğinin pozisyonu ve 
durumu tahmin edilemeyeceğinden 
hava durumunu da tahmin etmek 
son derece güç oluyor.  Atmosfer-
deki çoklu etkileşimli meteorolojik 
olaylar, tahminlerin her zaman doğ-
ru çıkmasını engelliyor. Yani “mev-
sim normalleri” kalıbı bile aslında 
oldukça iddialı bir kullanım.
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İnsanlığın atmosferle olan ilgisi her zaman hayati 
öneme sahipti. İlk insandan bugüne hayatımızı 
hava olaylarına göre şekillendirdik. Hatta bu iliş-
ki evrim sürecinin yönünü bile belirledi. Aristo, 
“Meteorologica” adlı eserini kaleme aldığında 
tarih milattan önce 340’idi. Ancak meteoroloji 
biliminin gelişimi son derece yavaş bir şekilde ve 
zamana yayılarak gerçekleşti. Ölçüm teknikleri-
nin gelişmesi için önce termometre, barometre 
gibi teknolojilerin keşfedilmesi gerekiyordu. Zira 
bilim demek ölçüm ve gözlem demekti ve bunun 
için kümülatif bilgiye ihtiyaç vardı. 
Önceden çiftçiler ve denizciler için atmosferin 
nasıl davranış göstereceği hayati öneme sahip-
ken, zamanla atmosferik olayların seyri herkes için çok önemli bir hale geldi. Mo-
dern dünyada meteoroloji tahminleri gündelik yaşamı belirleyen bir işleve sahip. 
Yani ulaşımdan eğitime, üretimden sağlığa ve savunmaya kadar birçok yerde mete-
oroloji tahminlerine güveniyor ve önlem alıyoruz. 
 

NORMAL ŞARTLARDA BİLE 
SON DERECE KAOTİK OLAN 

ATMOSFERİK KOŞULLAR, 
BAŞTA KÜRESEL ISINMA 

VE DÜNYANIN EKSENİNDE 
YAŞANAN DEĞİŞİM 

NEDENİYLE ÇOK DAHA 
ÖNGÖRÜLEMEZ BİR HAL 

ALDI. METEOROLOJİ 
TAHMİNLERİNİN HER 
ZAMAN TUTMAMASI 

İŞİN KÜÇÜK BİR BOYUTU. 
ASIL ETKİYİ, İKLİM 

KUŞAĞIMIZ DEĞİŞTİĞİNDE 
YAŞAYACAĞIZ. 



Engelli bireyler için otomobil kullanmak 
birçok sorunun üstesinden gelmek 
anlamı taşıyor. Ulaşımda sağladığı 
kolaylığın yanı sıra bireylerin daha 
aktif bir yaşamı benimsemelerine 
de katkı sağlıyor. Üstelik son yıl-
larda yapılan bir takım mevzuat 
değişiklikleriyle süreç daha ko-
lay hale geldi. 

Engelli ehliyeti 
nasıl alınır?
Engelli ehliyetine başvurmak 
için öncelikle heyetten alınan 
sağlık raporu gerekiyor. Bu ra-
porla sürücü kursuna müracaat 
edilebiliyor. Raporda, sürücü ada-
yının engel durumunun belirtilmesi 
ve engelli sürücü belgesi alabileceği-
ne dair bilginin de yer alması gerekiyor. 
Yani heyet raporunda engelli bireyin aracı 
hangi donanımla kullanabileceği mutlaka be-
lirtilmeli. 17 yaşını bitirmiş olmak ve en az ilkokul 
mezunu olmak, başvuru için diğer gereklilikleri oluş-
turuyor. 
Sürücü kursu, sürücü adayını sağlık raporunda yazılı olan 
tertibata sahip bir araçla sınava sokuyor. Sürücü adayı nor-
mal bireylerle aynı ehliyet sınav aşamasından geçiyor. 50 
adet teorik sorudan oluşan sınav ve daha sonra da direksi-
yon sınavı yapılıyor. Sınavları geçen adaylar, ehliyet almaya 
hak kazanıyor. 

Araçtaki özel donanım nasıl belirleniyor? 
Engelli sürücünün kullanacağı araçta olması gereken dona-
nım, devlet hastanesinden alınan heyet raporundaki bilgile-
re göre belirleniyor. Buna göre araç sadece otomatik vitesle 
kullanılabileceği gibi sağlık raporunda özel bir aparat belir-
tilmişse, engelli sürücü adayı uygun özel aparatla direksiyon 
başına geçebiliyor. 
Örnek olarak; sürücünün sağ ayağı veya sağ bacağı fonksiyo-
nunu yerine getiremediği durumlarda gaz pedal kiti fren 
pedalının soluna takılıyor. 
Sürücü adayı her iki bacağında kısmi/tam işlevsizlik 
yaşıyorsa, bu defa hızlanma ve fren kontrollerinin ma-
nuel olarak elden yapılmasını sağlayan Elden Kontrol-
lü Gaz ve Fren Kiti araca takılıyor. 
Elle kontrol direksiyon kolonuna paralel sağ tarafa 
yerleştiriliyor; yerleşimi hava yastığı açılımını engellemi-
yor. Elle kontrolün çift işlevi var; tutma kolu kendine doğru 
çekilirken araç hızlanıyor, kontrol paneline doğru itildiğinde 
ise fren yapıyor.
Daha önce sürücü belgesi olan fakat bir kaza ya da hasta-
lıktan dolayı engelli durumuna gelen bireyler yazılı sınava 
tabi tutulmadan, sağlık durumlarıyla ilgili özel donanımlı 
araçlarla direksiyon sınavına girip B sınıfı engelli ibareli eh-
liyetlerini alabiliyorlar.
İşitme engelli sürücü adayları içinse sürücü kursunda valilik-
çe görevlendirilen bir uzman eşliğinde işaret diliyle teorik ve 
direksiyon eğitimi veriliyor. 

Engelli sürücüler için 
vergi indirimleri ve muafiyetleri 
Engellilik derecesi yüzde 90’dan az olan malul ve engellilerin, 
tam teşekküllü hastanelerden sağlık kurulu raporu almaları 
gerekiyor.  Ardından kendi adlarına kayıtlı ve tescilli olan ta-
şıtların, raporlarına uygun hale getirildiğini belirten ‘Motor-
lu Araç Tescil Belgesi’ ni onaylanmış örneği ile ‘Araçlar İçin 
Teknik Belge’ ve ‘Proje Raporu’ nun aslı veya noter onaylı 
örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri halinde MTV’den 
muaf sayılabiliyorlar. 
İlk kez araç satın alacak engelli sürücüler, beş yılda bir defaya 
mahsus olmak üzere Özel Tüketim Vergisi ödemiyorlar.
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OTOMOBİL KULLANMAK, 

ENGELLİ BİREYLERİN 

YAŞADIKLARI ULAŞIM 

SORUNLARINI ÖNEMLİ 

ÖLÇÜDE GİDERİRKEN, YAŞAM 

STANDARTLARININ ARTMASINI, 

TOPLUM HAYATINDA DAHA 

FAZLA YER ALABİLMELERİNİ 

SAĞLIYOR. PEKİ ENGELLİ 

EHLİYETİ NASIL ALINIYOR? 

ARAÇTAKİ ÖZEL DONANIMLAR 

NASIL BELİRLENİYOR? 

Engelli bireyler 
otomobilleriyle daha özgür 

ARAÇ SAHİBİ OLAN ENGELLİ KİŞİNİN APARATLI İŞLEMLERDE 
BİRİNCİ DERECE YAKINLARINDAN TSE ONAYI VERİLEN KİŞİLER, 
YÜZDE 90 VE ÜZERİ İÇİN ENGELLİ KİŞİNİN (BİRİNCİ, İKİNCİ VE 
ÜÇÜNCÜ DERECE) YAKINLARI KULLANABİLİR. YAZIMIZDA EHLİYET 
SÜRECİ VE ARAÇ ALIMIYLA İLGİLİ YER VERDİĞİMİZ BİLGİLER, BAZI 

DURUMLARDA DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLDİĞİ 
İÇİN BAŞVURULARINIZ ÖNCESİNDE 

YETKİLİLERDEN DETAYLI 
BİLGİ ALMAYI 
UNUTMAYIN. 

ENGELLİ ALINAN ARAÇLARI 
KİMLER KULLANABİLİR?
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Nakil yöntemine 
nasıl karar veriliyor?  
Kök hücre tedavisi için iki çeşit 
nakil yöntemi bulunuyor. Bun-
lardan ilki olan Periferik Kök 
Hücre Toplama Yönteminde, 
bağışçının periferik kanından 
toplanan kök hücre hastaya 
naklediliyor. Bu en sık tercih 
edilen yöntem. Kök hücre-
nin bağışçının kanında daha 
fazla dolaşması için günde iki defa toplam 4-5 
gün süren bir aşı uygulaması yapılıyor ve bu sürenin sonunda 
bağışçının damar yapısının uygunluğuna göre genellikle kol-
dan kan alınıyor. Bir aferez prosedürü sonunda kök hücrele-
rin diğer kan bileşenlerinden ayrılması sağlanıyor. Söz konusu 
hücreler hasta kişiye naklediliyor. 
Kemik iliği toplanması yöntemi ise periferik kök hücre topla-
ma yöntemine göre farklılık gösteriyor. Bu yöntemde hasta ile 
bağışçı arasındaki doku uyumu tespit edildikten sonra genel 
anesteziyle bağışçının cildi üzerinden küçük bir kesi (dikiş 
atılmasına gerek olmayan) açılıyor ve özel bir iğne yardımı ile 
kalça kemiğinin arkasından (pelvis kemiği) kemik iliği alını-
yor. İkinci yöntem çoğu kişinin gözünü korkutsa da işlemden 
bir iki gün sonra bağışçı tamamen günlük hayatına dönebili-
yor. Bu iki yöntemden hangisinin uygulanacağına; bağış yapı-

BELKİ DE 
O KAHRAMAN SİZSİNİZ 

lacak hastanın hastalığının türü, ba-
ğışçının ve hastanın sağlık durumu 
gibi faktörler uzmanlarca değerlendi-
rilerek karar veriliyor. 

TÜRKÖK’ün çalışmaları 
sayesinde önyargılar aşılıyor
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kuru-
lan Türkiye Kök Hücre Koordinasyon 
Merkezi (TÜRKÖK), hem bağış hem de 
hastaların sağlıklarına kavuşması için 
son yıllarda önemli bir mesafe kat etmiş 
durumda. Bu merkeze gönüllü kemik iliği 
veya periferik kök hücre bağışçılarının ka-

zanılması Türk Kızılayı tarafından sağlanıyor. Bağışçılar, Kızı-
lay bünyesinde görev yapan Gönüllü Verici Merkezleri aracı-
lığıyla başvurularını yapıp, işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. 
TÜRKÖK Ulusal Kemik İliği Bankası’nın, Dünya Kemik İliği 
Bankası’na üyelik işlemleri tamamlanması ile yurt dışı hastalar 
için de eşleşme talepleri gelmeye başlamış durumda. Bu sa-
yede bir Türk bağışçı dünyanın herhangi bir yerindeki hasta 
için bağış yapabildiği gibi aynı şekilde bir Türk vatandaşı da 
dünyadaki kemik iliği bankalarına talepte bulunabiliyor. 

Ülkemizde ve dünyada kök hücre tedavisi gerektiren hastalığa 
sahip insan sayısı bir hayli fazla. Başta kemik iliği kanserleri 
olmak üzere, bazı kanser türlerinde ve çeşitli hatalıklarda kök 
hücre tedavisi büyük önem taşıyor. 
Konuyu daha iyi anlamak için kök hücre ve donör (bağışçı) 
gibi kavramlar neyi ifade ediyor, öğrenmekte fayda var. Ya-
şam boyu kendi kendini yenileme ve farklı, tamamen olgun 
hücrelere dönüşebilme kapasitesine sahip hücrelere kök hüc-
re deniyor. İhtiyaç olduğu zaman kendilerinden sonraki hüc-
relere farklılaşarak, hücrelerin gelişimini, olgunlaşmasını ve 
çoğalmasını sağlıyorlar. Bu hücreler damar yolu ile verildiğin-
de kemik iliğine yerleşiyor ve hematopoezi (kan hücrelerinin 
oluşumu) başlatıyorlar. 
Kan verip, doku tiplendirmesi yapılarak örnekleri Ulusal 
Kemik İliği Bankasına kaydedilen gönüllülere bağışçı ya da 
donör deniyor. Hasta bir kişiye ilik nakli yapılabilmesi için 
öncelikle hasta ile bağışçı arasında doku uyumu (HLA) olması 
gerekiyor. HLA doku tipi kalıtsal olup, kişinin kardeşleri, var-
sa ikizi en iyi eşleşme ihtimali olan kişiler. Hastanın ailesi içe-
risinde eşleşme bulunamaz ise tarama akraba olmayan kişiler 
arasında yapılmaya başlanıyor. Bir bağışçının, bir hasta için 
uygun olduğunun belirlenmesi, HLA doku tiplerinin eşleş-
mesi ile oluyor. Bağışçı ve hastanın HLA sonuçlarının yüksek 
oranda eşleşmesi, en iyi nakil sonucunun alınmasını sağlıyor. 

Nasıl bağışçı olunur? 
Bağışçı olmanın temelde birkaç şartı var. Genel olarak bağışçı-
nın 18-50 yaş aralığında bulunması ve sağlıklı bir kişi olması 
gerekiyor. (Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz hastalığı geçirmemiş 
olan, kronik hastalığı bulunmayan, kanser, HIV ( AIDS ) tanı-
sı almamış olan kişiler)  

Bu özelliklere sahip olan bağışçılar onam formunu dolduru-
yor ve toplamda 3 tüp kan veriyor. Alınan kanların serolo-
jik incelemesi Kızılay tarafından yapılıyor. Sonuçları negatif 
çıkan örnekler Türk Kızılayı tarafından Sağlık Bakanlığına 
bağlı Doku Tiplendirme Laboratuvarına gönderiliyor. Doku 
tiplendirmesi yapılan bağışçı, Ulusal Kemik İliği Bankasına 
kaydediliyor. Bağışçının örnekleri bir hasta için doku uyumu 
sağladığında Türk Kızılayı bağışçıya ulaşıyor ve tekrar onayı 
isteniyor. Bağışçının onayının ardından tekrar kan alınıyor ve 
detaylı testler gerçekleştiriliyor. 

BAĞIŞ SONRASINDA 
GÖRÜLEN YAN ETKİLER 
KALICI MI?
KEMİK İLİĞİ TOPLAMA VE 
PERİFERİK KÖK HÜCRE 
TOPLAMA İŞLEMLERİNDE 
OLUŞABİLECEK YAN 
ETKİLER DÜŞÜK OLASILIKLA 
GÖRÜLEBİLECEK ETKİLER 
OLUP, 1-3 HAFTA İÇİNDE 
ETKİSİNİ KAYBEDİYOR. KÖK 
HÜCRELER DEVAMLI OLARAK 
KENDİNİ YENİLEYEBİLME 
ÖZELLİĞİNE SAHİP OLDUĞU 
İÇİN BAĞIŞ İŞLEMİNDEN SONRA 
BAĞIŞÇININ KÖK HÜCRELERİ 
BELİRLİ BİR SÜREDE TEKRAR 
ESKİ SAYISINA ULAŞIYOR. 
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KÖK HÜCRE BAĞIŞI YAPARAK YARDIM 
BEKLEYEN BİR İNSANA UMUT 

OLABİLİRSİNİZ. GEÇ OLMADAN, 
UMUTLAR TÜKENMEDEN HAREKETE 
GEÇİN VE DONÖR OLARAK İÇİNİZDEKİ 

KAHRAMANI ORTAYA ÇIKARIN. 

Keleşlerlife
Sağlıklı Yaşam

Kök hücre bağışı yapmak veya bu konuda daha detaylı bilgi almak 
için turkok.saglik.gov.tr adresini ziyaret edebilir veya size en yakın 
Gönüllü Verici Merkezine başvurabilirsiniz.
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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 180° 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

OPSİYONLAR

SUNROOF

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
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TOURNEO 
COURIER

TRANSIT 
COURIER TRANSIT

CONNECT

TOURNEO
CONNECT

MODEL SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ  MAKSİMUM TORK  YAKIT TÜKETİMİ  İSTİHAP 
 (CC) (PS/DD) (NM/DD) 0-100km/s) HADDİ (kg)

Trend Kombi 1498          75 PS 190 NM 4.1 lt 575
Delüx Kombi     1498         75 PS  190 NM 4.1 lt 575
Titanium Kombi 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 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 SYNC Ekran n Otomatik start/stop n Isıtmalı ön cam n Ön park sensörü 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

Bas›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

MART - NİSAN 2019 l 47



Keleşlerlife
Modeller

TREND (Tüm modeller için) 
n ABS+EBD, ESP, HLA, TCS, ARM (Aktif Devrilme Kontrolü), HBA (Hidrolik Fren Desteği) n AYC (Aktif Savrulma Kontrolü) n TVC (Dinamik Tork Kontrolü) 
n Viraj Fren Kontrolü n Gündüz farları n Yol bigisayarı n LAC (Yüke Duyarlı Kontrol Sistemi) n Sürücü hava yastığı n Direksiyondan kumandalı USB 
bağlantılı bluetooth destekli radyo n Immobilizer n Elektrikli, ısıtmalı ve sinyalli yan aynalar n Uzaktan kumandalı merkezi kilit n Ön ve arka disk frenler 
n Elektrikli ön camlar n Vites değiştirme uyarısı n 12 V elektrik soketi n Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon n Sürücü koltuğu kol dayama 
n Gecikmeli sönen farlar

DONANIMLAR

* İstihap haddi değerleri 
üretim toleransları ve araçtaki donanım 
seçeneklerine göre değişebilir. 

DELÜX (Sadece minibüsler için)
n Ön sis farlar n Önden ve arkadan üflemeli klima n Deri direksiyon simidi n Hız Kontrol Sistemi 
n Eğimi ayarlanabilir koltuk sırtlıkları n Ford SYNC Sistemi n Deri vites kolu n Gümüş renkli radyatör ızgarası

n Klima (önden üflemeli) n Sensör (Ön-arka park sensörü, Sis farları) n Hız Kontrol Sistemi (Kamyonetler için)

OPSİYONLAR

MODEL SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ  MAKSİMUM TORK  İSTİHAP  KASA  YAKIT TÜKETİMİ 
 (CC) (PS/DD) (NM/DD) HADDİ (kg) EBADI (m3) Lt/100Km ort. 

330 S KAMYONET 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

350 M

350 L

350 E

440 E

370 M

410 L

TRANSIT VAN TRANSIT MINIBÜS
. .

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

MODEL SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ  MAKSİMUM TORK  İSTİHAP  KASA  YAKIT TÜKETİMİ 
 (CC) (PS/DD) (NM/DD) HADDİ (kg) EBADI (m3) Lt/100Km ort. 

350 M 1995 130 385 1260 9,5 7,8
350 MF O. Vites 1995 170 405 1257 10 7,4
350 L 1995 170 405 1214 11 7,8
350 LF O. Vites 1995 170 405 1274 11,5 7,4
350 L Y. Tavan 1995   170   405   1172   12,4     7,8 
350 E 1995 170 405 1052 15,1 7,9
350 ED 1995 170 405 910 15,1 8
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HENRY 
FORD’UN 
DEHASI  

DÜNYAYI 
DEĞİŞTİRDİ  

1863 yılında ABD’nin Michigan eyaletine bağlı Detroit şeh-
rinde dünyaya gelen Henry Ford, henüz çocukluk yıllarında 
mekaniğe olan ilgisini keşfetti. Yola, cep saatlerinin onarımıy-
la çıkan Henry Ford, Westinghouse Company’de iş bularak 
benzin motorları üzerine çalışmalarda bulundu. Sonraları 
ünlü mucit Thomas Edison ile yakın arkadaş olacağı “Edison 
Illuminating Company” de göreve başladı. İki yıl sonra şirke-
tin başmühendisi oldu. Henry Ford ilk tek silindirli benzin 
motorunu 1893’te kendi evinin mutfağın-
da üretti. Ardından üç yıl sonra ilk otomo-
bilini yaptı. Yola kendi kurduğu şirketle 
devam etmek isteyen Ford, Edison Illumi-
nating Company’den ayrıldı ancak girişimi 
beklediği başarıyı yakalayamadı. Pes etme-
yen Henry Ford, 1902 yılında Ford Motor 
Şirketini kurdu.

Henry Ford’un devrimi 
Henry Ford, 1913 yılında otomobil üretiminde devrim ya-
ratarak ilk seri üretim hattını devreye aldı. Bu sayede 18 ay 
içerisinde Model T’nin üretim süresini 12,5 adam-saatten 1,5 
adam-saate düşürmeyi başararak otomotiv endüstrisinde yeni 
bir çağı başlattı. Diğer taraftan araç üretim kalitesini arttırmak 
için, otomobil üretiminde gerekli olan tüm bölümleri bir ara-
da topladı. Dikey entegrasyon olarak bilinen bu prensibe göre 

üretilen ilk otomobil ise 1927 yılında 
üretimi yapılan Model A idi. Bu atı-
lımlar hem otomotiv sanayinde hem 
de diğer üretim alanlarında bugüne 
uzanan yeni bir dönemin kapılarını 
açtı. Hızlı, düşük maliyetli ve kaliteli 
ürünlere herkesin ulaşması mümkün 
hale geldi. 

GEÇMİŞİN İZLERİ SAYFALARIMIZDA BUGÜNE KADAR FORD’UN ÜRETTİĞİ EFSANEVİ MODELLERİN 
TASARIM VE ÜRETİM HİKÂYELERİNE YER VERMİŞTİK. BU DEFA FORD’A HAYAT VEREN İSİM OLAN 
HENRY FORD’UN MODERN DÜNYAYA BIRAKTIĞI MİRASA BİR PENCERE AÇIYORUZ. 
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Geçmişin İzleri

“Kalite kimse bakmadığında da 
doğru olanı yapmaktır”

s Eğer yapamayacağınızı düşünüyorsanız, haklısınız. Yapamazsınız.

s Başarısızlık daha zekice başlama fırsatından başka bir şey değildir.

s İnsanlara ne istediklerini sorsaydım, daha hızlı giden at üretirdim.

s Kendi odununuzu kendiniz kesin. Böylece iki kez ısınmış olursunuz.

s Paradan başka bir şey getirmeyen bir şirket, zavallı bir şirkettir.

s Pek çok insan diğerlerinin boşa harcadığı zamanı kullanarak öne geçer. 

s Özgürlük ve mutluluk için şart koşarsanız ulaşamazsınız.

Henry Ford, 1947 yılında dünyaya veda ettiğinde, ardında dünya tarihine 
geçen başarılar ve ilham veren sözler bıraktı. İşte bugün bile insanlara 
ilham olan Henry Ford sözleri:

kelesler.kuga.yaz.21x29.7cm.indd   1 08/04/19   14:32



kelesler.7yas.focus.21x29.7.indd   1 08/04/19   14:30




