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Ford’un ikonik modeli ilk kez 
hibrit versiyonuyla türkiye’de

yeni Ford Focus





KapaK Konusu
Ford’un ikonik modeli ilk kez
hibrit versiyonuyla türkiye’de
etkileyici tasarımı ve ileri 
teknolojileriyle yeni Ford Focus 
detaylardaki Farkı
hissettirmeye geliyor
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Dünya Çevre Günü
Çevre kirliliği; insanlığın gelişmesiyle gereksinimlerin hızla artması, teknolojinin gelişmesi, nüfus artışı, göç, 
plansız kentleşme, yetersiz alt yapı, tarım alanlarının bilinçsiz kullanımı, çöpler, katı atıklar ve kimyasalların 
doğaya bırakılması, bunun sonucunda soluduğumuz hava, gıdalar, su; hastalıkların ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır. Bu çerçevede “iklim değişiklikleri” gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Haziran ayı tam 50 yıldır dünya çevre günü olarak kutlanıyor. Birleşmiş milletler bu yılın temasını, “tek bir 
dünyamız var” şeklinde belirledi. 2022 yılında sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam 
vurgusu öne çıkıyor. Bireyin, bir kuruluşun veya bir ülkenin sürdürdüğü faaliyetler sonucu atmosfere yaydığı 
sera gazlarının karbondioksit cinsinden karşılığı karbon ayak izi olarak adlandırılıyor. O iz, ne kadar fazla olursa 
dünya da o kadar yaşanamaz bir hal alacak.

Gelecek için hepimize çok iş düşüyor. Siz bu konuda üzerinize düşen sorumluluğu almaya hazır mısınız? 
Doğaya saygı ve bir ağaç gölgesinin çok değerli olduğu bu sıcak günlerde, kent ormanları yazılarımızla biz de bu 
konulara dikkat çekmeye çalıştık. 

Bu sayımızın kapak konusu ilk kez 24 yıl önce satışa sunulan Ford Focus. İlk çıktığı 1998 yılından bu yana 
otomobil segmentinde yerini korumaya devam ediyor. Ön tasarımı tamamen yenilenen Yeni Ford Focus 
Showroom’da yerini aldı.

Diğer konularımız; her hikâyeyi sanatla biçimlendiren Refik Anadol, otomotiv sektöründeki değişim ve 
dönüşüme yer verdiğimiz söyleşisi ile Ford Otosan Satış Operasyonları Lideri Barış Karakaş ve daha birçok farklı 
içerik. Keyifle okumanızı diliyoruz.

Life.kelesler.com’dan bizi takip etmeyi unutmayın. Arşiv niteliğindeki eski sayılarımıza ve güncel içeriklerimize 
kolayca ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı, bol kazançlı günler dileğiyle…

Banu Keleş
Genel Yayın Yönetmeni

içindekiler
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Ford’un ikonik modeli ilk kez
hibrit versiyonuyla türkiye’de

yeni Ford Focus detaylardaki 
Farkı hissettirmeye geliyor
FORD’UN İKONİK MODELİ FOCUS, YEPYENİ ÇARPICI TASARIMIYLA SEGMENTİNDEKİ LİDERLİĞİNİ DAHA DA 
GÜÇLENDİRMEK ÜZERE TÜRKİYE’YE GELİYOR. ERGONOMİK TASARIMI, ŞIK VE GENİŞ İÇ MEKÂNININ YANI SIRA 
FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ VE TEKNOLOJİLERİ İLE YENİ FOCUS YÜKSEK KONFORLU SÜRÜŞ DENEYİMİ VAADİNİ 
ÜST SEVİYEYE TAŞIYOR. FORD’UN, BENZİNLİ VE DİZEL SEÇENEKLERLE BİRLİKTE İLK KEZ HİBRİT VERSİYONUYLA 
MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU YENİ FOCUS, AKILLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERİN ARACI OLMA VAADİNİ 
SÜRDÜRÜYOR. 

24 yıl önce pazara sunulduğunda “Yılın Otomobili” seçilen ve 
o günden bu yana imza attığı ilklerle segmentinde yeniliklerin 
öncüsü olan Ford Focus, 2018 yılında yollara çıkan 4. nesli ile 
seviye 2 otonom sürüş deneyimini sunan ilk model olmuştu. 
Makyajlanan Yeni Ford Focus ise çarpıcı yeni dış tasarımı, tek-
nolojileri, konfor ve fonksiyonelliği ile öne çıkarken, ilk kez 
hibrit opsiyonuyla Haziran ayında yollarda yerini almaya hazır. 

akıllı ve sürdürülebilir geleceğe giden yol
Piyasaya çıktığı ilk günden bu yana önemli satış başarılarına 
imza atan Focus’un, “insan odaklı” tasarım felsefesi ile segmen-
tinde fark yarattığını ifade eden Ford Türkiye İş Birimi Lideri 
Özgür Yücetürk, “Ford Focus, ilk üretildiği 1998 yılından beri 
sektöründe öncü bir rol üstlenerek ilklere imza attı. Bu sayede 
de bugüne kadar iki kez tüm dünyada en çok satan otomobil 
unvanını kazandı. En son 2018 yılında müşterilerimizin geri 
bildirimlerinden ve ihtiyaçlarından yola çıkılarak gerçekleşti-
rilen kapsamlı değişimlerin sonucu olan 4. nesil Ford Focus, 
geleceğin akıllı dünyasına geçişin anahtarı oldu. Aradan geçen 
sürede Focus’un DNA’sı haline gelen sürüş deneyimi, zarif ve 
ferah tasarım, fonksiyonellik ve teknolojik özellikler büyük 
beğeni kazandı. Bugün ise makyajlanan Yeni Ford Focus daha 

da çarpıcı bir dış tasarım ile teknolojileri ve insan odaklı tasa-
rım felsefesinin getirdiği tüm konfor ve fonksiyonelliği bir ara-
da sunuyor. Ayrıca ilk kez hibrit seçeneğiyle gelen Yeni Ford 
Focus, herkese akıllı ve sürdürülebilir şehirlere giden yolda 
yerini alma imkanı sunuyor” diye konuştu. 

daha modern, daha dinamik ve etkileyici tasarım
Makyajlanan Yeni Ford Focus’ta ön tasarım tamamen yeni-
lendi. Yeni ön tasarımda güncellenen tampon, ızgaralar ve 
paneller, entegre sis lambalı çarpıcı LED far kümesi ve yeni 
şekilli arka farlar ile Yeni Focus çarpıcı bir görünüm sunuyor. 
Bu haliyle daha yüksek ve kaslı bir algı yaratan araç, detay 
tasarım çizgileriyle çok daha dinamik bir enerjiye kavuşuyor. 
Tek parça ön ızgara daha büyük, mat ve parlak materyallerden 
oluşurken, özellikle dikey kesit detaylarıyla dikkat çeken ız-
garanın krom çerçevesi şık tasarımı daha da belirginleştirerek 
araca seçkin bir hava katıyor. 

Boydan boya akıcı bir bütünlüğe sahip alt ızgara aerodinamik 
tasarım detaylarıyla Yeni Ford Focus’un güçlü duruşunu des-
tekliyor. Ford logosunun kaput üzerinden alınarak ön ızgaraya 
taşınması ise logo görünürlüğünü artırıyor. Aracın çok daha 
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modern ve ferah bir tasarımla yenilenen ön farlarında giriş do-
nanımından itibaren LED ön farlar standart olarak sunuluyor. 
Ovalleşen gündüz LED’leri aracın ön görünümünde şıklığı 
artırırken, yeni ızgara doğrultusunda uzanan formuyla köşe 
aydınlatma fonksiyonlu LED ön sis farları, hem dönüşlerdeki 
görüş alanını genişletiyor hem de otomatik LED farlar sayesin-
de daha keskin bir görüş sağlanıyor. Entegre sis lambaları ve 
gündüz yanan farlar içeren Dinamik LED farlar, ayarlanabilir-
lik özelliği ile otoyolda da köy yolunda da sürüşü kolaylaştıran 
optimizasyon imkanı sunuyor. 

Arka tasarımda da yine kaslı yapı destekleniyor. Model yazısı 
doğrultusunda başlayarak yan çizgiye taşan ve omuz çizgisine 
paralel uzanan far tasarımı ve ön sis farına benzer şekilde uza-
nan reflektörler makyajlanan Yeni Ford Focus’ta da korunu-
yor. Dört kapı gövde tipinde 511 litrelik bagaj hacmi, oldukça 
rekabetçi ve ferah bir fonksiyonel depolama alanı sağlıyor. Trend X donanım seviyesinde 16’ alüminyum jantlar kullanı-

lırken, gövde rengi yan aynalar ve karartılmış arka camlar tüm 
donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor. Titanium’da 
ise 17’ alaşım jantlar, 15 kollu yeni jant tasarımıyla daha da 
şık hale geliyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemine sahip 
olan Titanium serisinde, güvenli bir şekilde inilmesini müm-
kün kılan ve şık bir görünüm sağlayan kapı altı aydınlatma-
sı sunuluyor. Yan camlarda alt krom çerçeveler Titanium’um 
görselliğini zenginleştiriyor.

tüm donanım tiplerinde sync sistemli 8 inç renkli ekran
Aracın iç tasarımında genel olarak koltuklar ve iç alan tasarımı 
korunurken en büyük değişim, daha önce Titanium donanı-
mında sunulan SYNC sistemi ile birlikte 8’ renkli dokunmatik 
ekranın tüm donanım seviyelerini kapsayacak hale gelmesi. 
Türkçe sesli komut özellikli SYNC Araç İçi Bilgi ve Eğlence 
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Sistemi, akıllı telefonla entegrasyonu destekliyor ve telefon 
görüşmelerinden mesajlara, müzik sisteminden telefondaki 
uygulamalara kadar pek çok özelliği dokunmatik ekran üze-
rinden veya sesli komutlarla gerçekleştirme imkânı sağlıyor. 
Orta konsolda ise yine giriş seviyesinden itibaren elektrikli 
park fren sistemi sunuluyor. Titanium serisinde en önemli 
farklılıklardan biri, SYNC 3 altyapısına sahip Bilgi-Eğlence sis-
temi olarak öne çıkıyor. Android Auto ve Apple CarPlay bağ-
lantısını mümkün kılan sistem sayesinde müzik kontrolü ve 
navigasyon takibi 8’’lik ekran üzerinden yapılarak uzun yolcu-
luklar keyifli hale getiriliyor. Yine Titanium serisi ile sunulan 
geri görüş kamerası sayesinde geri manevralar çok güvenli bir 
şekilde gerçekleştiriliyor. 

sürüş deneyimi ve güvenlik artıyor
Yeni Ford Focus’ta sürüş deneyimini ve konforunu artıracak 
özellikler korunuyor. Sürüş deneyimini kişiselleştirme imka-
nı tanıyan sürüş modları ile sürücü dilerse yakıt tasarrufunu 
artırabileceği gibi pedal tepki süresini kısaltarak daha agresif 
sürüşü de tercih edebiliyor. Hız kontrol sistemi ve ikincil çar-
pışma freni gibi teknolojiler ise sürüş güvenliğini bir üst sevi-
yeye taşıyor. Trend X donanım serisinde arka park sensörüne 
ek olarak ön park sensörü de standart olarak sunuluyor. 
Üst donanım paketlerinde konfor üst seviyeye taşınıyor
Hitap ettikleri kitleye ve kullanım amaçlarına uygun olarak 

farklı iç ve dış tasarımsal özelliklere sahip Titanium, Active ve 
St-Line serilerinde Trend X donanımına ek olarak çift bölmeli 
otomatik klima, otomatik uzun farlar, anahtarsız giriş ve çalış-
tırma fonksiyonu, yağmur sensörü, otomatik kararan iç dikiz 
aynası, elektrikli katlanabilir yan aynalar ve kapı altı aydınlat-
ması ile geri görüş kamerası ve arka kol dayaması özellikleri 
bulunuyor. 

1.0l ecoboost motora sahip hibrit teknolojisi ilk kez sunuluyor
Yenilenen Ford Focus, ilk defa 1.0L Ecoboost motor ve 7 ile-
ri powershift şanzımana sahip hibrit teknolojisi ile geliyor. 
Ecoboost Hibrit motor, verimliliği artırmak için 48 volt ba-
taryadan güç alıyor ve ilave 16 PS güç vermenin yanı sıra hız-
lanmayı yüzde 20’ye varan oranda artırıyor. Üst serilerde HB 
ve SW gövde tiplerinde 125PS güç seçeneği ile sunulan hibrit 
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güç grubu, elektrik motoru sayesinde yüksek tork üretebiliyor. 
Daha kısa sürede daha yüksek hızlara çıkma imkanı sunan bu 
teknoloji, düşük hızlarda içten yanmalı motorun devre dışı bı-
rakılmasıyla aynı tipteki motorlara sahip serilere göre önemli 
yakıt tasarrufu imkanı sağlıyor.

Ford Focus dört farklı motor-şanzıman seçeneği ile geliyor. 
Trend X ve Titanium serilerinde 1.5L 123PS PFi benzinli mo-
tor, 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman seçenekleri ile su-
nulurken, tüm donanım seviyeleri ve gövde tiplerinde dizel 
olarak 1.5L 120 PS EcoBlue motor ve 8 ileri otomatik şanzı-
man seçeneği bulunuyor. 8 vitesli şanzıman; daha fazla vites 
oranı, hafif tasarım ve gelişmiş çift kavraması ile kesintisiz ve 
sarsıntısız vites değişimi sağlıyor. 1.0Lt Ecoboost Hibrit 125 
PS motor ve 7 ileri powershift otomatik şanzıman ise Titanium 
Active ve St-Line’da 5 Kapı ve SW gövde seçenekleriyle tercih 
edilebiliyor. 

Ford co-Pılot 360 sürüş deneyimine
konfor ve güvenlik katıyor
Yeni Ford Focus’ta yer alan akıllı araç teknolojileri makyajla-
nan versiyonda da yerini alarak, sürücülere konfor, güvenlik 

ve sürüş keyfi sunuyor. Birçok gelişmiş teknolojiyi bir araya 
getiren Ford Co-Pilot 360’ta Dur-Kalk (Stop&Go) fonksiyo-
nu ile Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Trafik Levhası 
Tanıma ve Şerit Hizalama gibi kişisel sürüş asistanı deneyimi 
sağlayan teknolojiler konfor seviyesini artırırken, paket içeri-
ğine eklenen Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Çapraz Trafik Uyarısı 
sürüş güvenliğini üst seviyeye taşıyor. 

Aktif Park Asistanı ve 180’ Geniş Geri Görüş Kamerasını kap-
sayan Park Paketi, park esnasında direksiyon kontrolünün 
yanı sıra gaz, fren pedallarını ve vitesi de kontrol ederek tek 
tuşla aracın park edilmesini sağlıyor. Focus’un en fazla tercih 
edilen opsiyonel donanımlarından olan Kış Paketi ise ısıtmalı 
direksiyon, ön koltuklar ve ön cam özellikleri sayesinde soğuk 
havalarda sürüş konforunu artırıyor. 

Panoramik Cam Tavan seçeneği özgürlük hissiyatını yük-
seltirken, doğal ışığın araç içinde kalmasını sağlayarak daha 
aydınlık bir iç mekan oluşturuyor. Dokuz hoparlör ve bir 
subwoofer’dan oluşan B&O Ses ve Müzik Sistemiyle araçtaki 
müzik keyfi en üst seviyeye ulaşıyor. Paket içeriğinde aynı za-
manda navigasyon sistemi de bulunuyor. 

Konfor Paketi ile direksiyonun ön kısmında yer alan göz hizası 
gösterge paneli araca ekleniyor. Gösterge panelindeki bilgilerin 
sürüş sırasında dikkati dağıtmaması için bu zarif küçük alana 
yansıtılabiliyor. SW gövde tiplerinde bu paket içeriğine akıllı 
bagaj kapağı özelliği de ekleniyor. 

Stil Paketi ise Ford’un farklı yol ve sürüş koşullarına otomatik 
olarak uyum sağlayan hassas Dinamik LED Ön Far Sistemi-
ni içeriyor.  Geniş aydınlatma alanı sunan viraj aydınlatması, 
aydınlatma alanını viraja veya kavşağa gelmeden ayarlayarak 
maksimum görüş alanı yaratıyor. LED farların gelişmiş Yansı-
ma Önleme Özelliği ile diğer sürücülerin gözünün kamaşması 
engelleniyor. Böylece gece yolculuklarında yolun daha iyi ay-
dınlatılması ile güvenlik artışı sağlanıyor. 

Zengin renk yelpazesini koruyan Yeni Focus’ta opak renkler-
den buz beyazı, spor kırmızı; metalik renklerden ise akik si-
yah, pasifik mavi, aytozu gri ve ada mavisi seçenekleri bulunu-
yor. Bunlara ek olarak özel metalik renkler olan manyetik gri 
ve fantastik kırmızı da alıcılarını bekliyor. 

Makyajlanan Yeni Ford Focus; sedan, hatchback ve station wa-
gon gövde tipleriyle ilk safhada TrendX serisi ile otomobil tut-
kunlarına haziran ayında merhaba diyecek, devamında daha 
ileriki günlerde Titanium, Active, ST Line donanım seviyeleri 
ile Türkiye’de satışa sunulacak.  
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OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÇOK HIZLI BİR DEĞİŞİMİN İÇERİSİNDE. MÜŞTERİNİN MERKEZDE YER ALDIĞI, TEKNOLOJİNİN 
ŞEKİLLENDİRİCİ OLDUĞU BU SÜREÇTE FORD OTOSAN HEM YERELDE HEM DE KÜRESEL ÖLÇEKTE DİKKAT ÇEKEN BİR 
YAPILANMAYA İMZA ATIYOR. KONUYA EN HÂKİM İSİMLERDEN BİRİ OLARAK GÖRÜŞLERİNE BAŞVURDUĞUMUZ FORD OTOSAN 
SATIŞ OPERASYONLARI LİDERİ BARIŞ KARAKAŞ, ZEKÂ VE GÜÇLÜ BİR “SATIŞ KASI” İLE DESTEKLENEN YENİ YAPININ HEYECAN 
VERİCİ OLDUĞUNU DİLE GETİRİYOR. MART AYINDA ÜSTLENDİĞİ YENİ GÖREVİ HAKKINDAKİ SORULARIMIZI DA YANITLAYAN 
KARAKAŞ, FORD OTOSAN BAYİLERİNİN BAŞARIYA GİDEN YOLDA KRİTİK BİR NOKTADA KONUMLANDIKLARINI AKTARIYOR. 

kariyer yolculuğunuzla ilgili bilgi alabilir miyiz?
Ford otosan ile yollarınız nasıl kesişti?
Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 
mezunuyum. 2004 yılına kadar IT ve tekstil sektörlerinde 
görev yaptım. Yine bu süreçte Işık Üniversitesi’nde İşletme 
Yüksek Lisansımı tamamladım. Ford Otosan Ailesi ile 2004 
yılında tanıştım. Tekstil sektöründe Kalite Yönetim Sistemleri 
sorumlusu olarak çalıştığım için Ford Otosan’da aynı yıl açı-
lan bu görev alanıyla ilgili başvuru yapmıştım. Görüşmeleri-
miz neticesinde öncelikle Satış Sonrası Departmanında görev 
aldım. Üç yıllık bir zaman diliminin ardından 2007 yılında 
Yedek Parça Satış Ekip Lideri oldum. 2009 yılında, Ford’un 
Köln’deki merkezinde bölge koordinatörü olarak Almanya’ya 
gittim. Bu, kariyerimdeki önemli dönüm noktalarından biriy-
di. İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, Polonya, İrlanda ve 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 7 ülkenin satış sonrası 
operasyonlarından sorumluydum. 
Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerindeki hedef kitleyi ve çalışma 
sistemini öğrenmem bakımından çok önemli bir tecrübeydi. 
2011 yılında Türkiye’ye döndüm ve Yedek Parça Planlama ve 
İkmal Müdürü olarak çalışmaya başladım. Üç yıllık bir dö-
nemde önemli yeniliklere imza attık, başarılı çalışmalar ger-
çekleştirdik. 2014 yılında ise Yedek Parça Satış ve İş Geliştirme 
Müdürlüğü’ne atandım. 1 Mart 2022 tarihi itibarıyla da eski 
adıyla Satış Operasyonları Direktörü, yeni adıyla Satış Operas-
yonları Liderliği görevini üstlendim. 

departmanınız ve görev tanımınız itibarıyla
odaklandığınız konular neler?
Satış Operasyonları Bölümü, temel olarak ülkemizde üreti-
len ya da ithal ettiğimiz araçların Türkiye’deki satışlarından 
sorumlu. Bu noktada ana temas noktalarımızı bayilerimiz 
oluşturuyor. Satış ile ilgili her konuda bayilerimizin operas-
yonlarını daha güçlü kılmak, teşvik etmek ve daha yetkin 
hale getirmek odaklandığımız başlıklar. Bu noktada ekibimiz-
de yer alan Bölge Müdürlerimiz önemli bir rol üstleniyorlar.  

yol haritanızda “öncelikli” olarak gündeme aldığınız bir başlık var mı? 
Satış hedeflerini gerçekleştirmenin yanında müşteri memnu-
niyetini standardize etmek ve her noktada en üst seviyeye ta-
şımak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Satış, birçok unsuru 
bir arada barındıran bir kavram. Özellikle Ford Otosan gibi 
hem ülkemiz hem de dünya ölçeğinde son derece büyük bir 
yapılanmayı düşündüğümüzde, süreçlerin aksamaması dahası 
sürekli geliştirilebiliyor olması gerekiyor. Aslında diğer sek-
törler için de geçerli ama sektörümüz ve markamız için temel 
önceliğimiz elbette müşterilerimizin memnuniyet seviyesini 
korumak ve geliştirmek. Deneyimlerimizden görüyoruz ki bu 
memnuniyet sağlandığında, pazar başarısı doğal bir sonuç ola-
rak karşımıza çıkıyor. Müşterilerimiz, mutlaka kendi ihtiyaç ve 
beklentilerine göre bir alternatife ulaşacaklarını bildiklerinde, 
karar alma tercihlerini büyük oranda şekillendirmiş oluyor. 
Satış ve satış sonrasında bayi kanallarımızda alacakları doğ-

Ford otosan satış oPerasyonları lideri barış karakaş:

Dönüşümün oDağınDa
müşterilerimiz ve bayilerimiz var
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ru hizmetten de emin olduklarında satış sürecinin en önemli 
bileşenleri tesis edilmiş oluyor. İşte biz bu sürecin tamamı-
nı eksiksiz ve hiçbir engele takılmadan, son derece akışkan 
olacak şekilde organize ediyoruz. Tabii burada 2019 yılından 
beri yürütülen “Çevik Dönüşüm” sürecinin de büyük faydasını 
görüyoruz. 

kavrama ve organizasyonel yansımalarına hâkim olmayanlar için 
sormak gerekirse, Çevik dönüşüm nedir? bahsettiğiniz faydaları biraz 
daha detaylandırır mısınız?
Çevik dönüşüm süreci; temelde kendini sürekli yenileyebilen 
bir organizasyonu tanımlar. Kendi yapımız için konuşacak 
olursak, ürün, ürün geliştirme, satın alma, planlama, ikmal, 
satış, pazarlama gibi aşamaların her birinin kendi süreçleri var-
dır. Mesela müşteri beklentisini anladıktan ve analiz ettikten 
sonra onu ürüne yansıtmak ve pazarlamaya aktarmak uzun 
süreler alabiliyordu. Sonrasında geri döndüğünüzde müşteri 
beklentisi haliyle yine değişmiş, güncellenmiş oluyordu. 
Oysa çevik dönüşümde müşteriyle sürekli temas eden, elde 
edilen çıktıları projelendirip ilgili ekiplere aktaran ve her adı-
mın sonucunda yine müşteriyle iletişim kuran bir yapımız var. 

Böylelikle müşteri beklentisine en yakın ürünü ortaya çıkarta-
biliyoruz. Çünkü süreci müşterilerimizle birlikte şekillendiri-
yoruz. Bunu yapabilmek için yukarıda bahsettiğim bölümlerin 
ayrı ayrı değil de birlikte çalışıyor olması gerekiyor. Böylelikle 
daha aktif ve bir arada daha efektif ilerleyebiliyoruz. 
Çevik yönetim sürecinde öncelikle kendi içimizde pilot ta-
kımlar kurduk. Sistemi en ince detayına hâkim olana kadar 
öğrendik, araştırdık, danıştık. Yurt dışı örnekleri değerlendir-
dik. Yurt dışında bu işi yapan şirketlerin sayısının az olduğunu 
gördük. Bu alanda Türkiye’de öncüyüz, globalde de bu büyük-
lükte bir şirket olarak öncülerden biriyiz. 

Peki bütünün hayati parçası olarak bayilerin adaptasyonu
nasıl sağlanıyor?
Bizler, bayilerimiz kuvvetli olduğu sürece varız. Merkezde yü-
rütülen dönüşümün bayilerde de eş güdüm içerisinde haya-
ta geçmesi şart. Aksi takdirde hedeflenen sonuçlara ulaşmak 
mümkün olmaz. Bu nedenle kendi mutfağımızda yapıyı ku-
rarken bayilerimizin adaptasyonuyla ilgili her noktayı sürecin 
doğal bir parçası olarak görüyoruz. Şu an Bölge Müdürleri-
mizle birlikte bayi organizasyonumuzun da görüşlerini alarak 

yapıyı şekillendiriyoruz. Tabii hâlihazırda bayi süreçlerimizde 
kullandığımız iDeal Platformu gibi uygulamalarımız, güçlü ile-
tişim altyapımızda önemli rol oynuyor. Hedefimiz, 2023 yılı 
itibarıyla her noktada çevik dönüşümün gerekliliklerini hayata 
geçirmek. 

vurgu yaptığınız üzere müşteri beklentilerindeki değişim
son derece hızlı gerçekleşebiliyor. şu an için konuşursak, güncel 
trendler üzerinden değerlendirmelerinizi paylaşır mısınız? 
Çok güzel bir soru. Aslında Satış Operasyonları olarak biz de 
bu soruyu sürekli kendimize sorarak, yanıtını almak için bi-
limsel yöntemleri ve pazardan elde ettiğimiz verileri harman-
layarak resmin geneline bakmaya çalışıyoruz. Hayatımızın her 
alanında olduğu gibi otomotiv sektörünü derinden etkileyen 
belli başlı birkaç konu var. Birincisi teknoloji ve bağlanabilir-
lik. Yani artık otomobiller salt bir ulaşım aracından ziyade sü-
rücüsüyle ve etrafıyla iletişim kurabilen yaşam alanlarına evril-
meye başladı. Ford, geliştirdiği teknolojilerle birlikte pazarda 
son derece inovatif bir yaklaşım sergiliyor. Otomobil sahipleri, 
önümüzdeki dönemde araçlarıyla iletişime geçerek hem daha 
keyifli sürüş deneyimi yaşayabiliyor hem de aracın teknik ve-
rileri doğrultusunda ihtiyaç duyabilecekleri bakım hizmetini 
önceden planlayabiliyor olabilecek. Bu bağlanabilirlik ekosis-
temi içerisinde sayısız avantaj ve kullanım kolaylığı yer alıyor. 
Pandemi öncesi araç paylaşımı ve yöntemleri gündemin önem-
li bir maddesiydi. Burada elbette pandemi öncesi beklentiler 
yeniden canlanabilir. Ancak mevcut durumda bireysel araç 
kullanma arzusu ve talebi devam ediyor. Yine bir diğer önem-
li yönelim de çevreyle ilgili. İnsanlar artık daha çevreci, sür-
dürülebilir kaynaklara önem veren teknolojileri talep ediyor. 

Burada da karşımıza elektrikli araç teknolojileri çıkıyor. Ford, 
elektrikli ürün ailesini geliştirmek, batarya teknolojilerinde 
ilerleme kaydetmek adına ciddi geliştirmeler ve yatırımlar 
yaptı, devamı da gelecek. Türkiye’de bu alanda mevzuatın da 
etkisiyle bir miktar geri kalsa da talebin gittikçe arttığını göz-
lemliyoruz. Yani kısa ve orta vadede elektrikli araçlar çok daha 
fazla kişinin tercihi olacaktır. Bu talebe yanıt vermek ve özel-
likle şarj istasyonlarını çoğaltmak adına bayilerimizi merkeze 
aldığımız bazı çalışmalar da yürütüyoruz. 

Ford otosan ekolü içerisinde kariyerini şekillendirmiş bir yönetici 
olarak iş konusundaki temel hassasiyetleriniz nelerdir?
Kişisel olarak baktığımda, yüksek enerjinin, sonuca gitme ar-
zusunun ve elbette fark yaratma heyecanının beni ifade eden 
özellikler olduğunu düşünüyorum. Mevcudu devam ettirmek 
yerine bir fark yaratabilmenin mesleki tatmini sağlayan asli un-
sur olduğuna inanıyorum. Bunun doğal sonucu da çalıştığınız 
departmanlarda, ekiplerde iz bırakmak; kalıcı işlere imza ata-
bilmektir. 2004 yılından beri gözlemlediğim ve bir parçası ol-
maktan gurur duyduğum bir şey var; önceden biz Avrupa’dan 
öğrenmeye çalışırken, şimdi onlar bizden öğrenmeye başladı. 
Koyduğumuz hedefleri her zaman aştık. 
Güçlü bir “satış kasına” sahip olmak elbette çok önemli. Ama 
bunu tamamlayan ve işlevsel kılan şey enerjik, bağlılığı yüksek 
ekiplerdir. Ekiplerimizin kendi aralarında değil, ekip olarak 
yarışmayı bilmesi, her anlamda birbirlerine destek çıkabilme-
leri değerlidir. Şu anda bir dönüşüm sürecinin içerisindeyiz. 
Ortaya koyduğumuz enerji ve zekâ, hem bizi hem de bayileri-
mizi geleceğe taşıyacak. Bayilerimizin her zaman yanında yer 
alacağız, birlikte yürüyeceğiz. 

“MEVCUDU DEVAM 
ETTİRMEK YERİNE BİR 
FARK YARATABİLMENİN 
MESLEKİ TATMİNİ 
SAĞLAYAN ASLİ UNSUR 
OLDUĞUNA İNANIYORUM. 
BUNUN DOĞAL SONUCU 
DA ÇALIŞTIĞINIZ 
DEPARTMANLARDA, 
EKİPLERDE İZ BIRAKMAK; 
KALICI İŞLERE İMZA 
ATABİLMEKTİR. 
2004 YILINDAN BERİ 
GÖZLEMLEDİĞİM VE BİR 
PARÇASI OLMAKTAN 
GURUR DUYDUĞUM BİR 
ŞEY VAR; ÖNCEDEN BİZ 
AVRUPA’DAN ÖĞRENMEYE 
ÇALIŞIRKEN, ŞİMDİ ONLAR 
BİZDEN ÖĞRENMEYE 
BAŞLADI. KOYDUĞUMUZ 
HEDEFLERİ HER ZAMAN 
AŞTIK.”

 
Ford Keleşler’in bir bayi olarak yürütülen çalışmalara 
verdiği destek ve adaptasyon yeteneği son derece 
dikkat çekici. Daha önce içinde yer aldığım Satış 
Sonrası Komitesi’nde Ford Keleşler’in genç yöneticisi 
Can Keleş ile çok yakın çalışma fırsatı bulduk. 
Ford Keleşler, güzel bir lokasyonda hizmet veren, 
örnek bayi bakış açısını sürdüren, dijitalleşme 
çalışmalarında ilk sıralarda gördüğüm bayilerden 
biri. Hatta Can Bey’in bayi yönetim platformumuz 
iDEAL projesinde de aktif görev aldığını biliyorum. 
Kendilerinin, talepleri, önceliklendirmemizi ciddi 
oranda etkilemişti. Diğer taraftan Ford Keleşler’in 
hem müşteri memnuniyetiyle ilgili samimi yaklaşımı 
hem de müşteri iletişiminde ortaya koyduğu 
vizyona ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bunun 
bir yansıması olarak yayınladıkları Keleşlerlife 
Dergisi’ni çok uzun zamandır takip ediyorum. 
Birçok yayın, koşulların zorlaşması nedeniyle ara 
verirken, Keleşlerlife Dergisi’nin yayınlarına devam 
etmesi, üstelik bunu yaparken renkli, etkili içerikle 
ve profesyonel şekilde karakterini sürdürebilmesi 
gerçekten çok önemli. Böylesine ilgi çekici 
pazarlama faaliyetleri içerisinde yer alması, Ford 
Keleşler’in yenilikçi, iletişim odaklı yeteneklerinin ve 
müşterilerine verdikleri değerin örnek bir ifadesidir. 

“Ford Keleşler’in 
yeniliğe duyduğu heyecan
bizler için de motivasyon 
kaynağı oluyor”
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Ford otosan lideri
güven Özyurt
keleşler Ford Plaza’yı 
ziyaret etti
FORD OTOSAN LİDERİ GÜVEN ÖZYURT, KELEŞLER FORD PLAZA’YA BİR ZİYARET 
GERÇEKLEŞTİRDİ. FORD OTOSAN ÜST YÖNETİMİNDEN DEĞERLİ İSİMLERİN DE KATILDIĞI 
ZİYARETTE YILLARDIR BAŞARIYLA DEVAM EDEN İŞ BİRLİĞİNE VURGU YAPILDI.

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, göreve geldiği 2022 Ni-
san ayından itibaren ilk bayii ziyaretini Keleşler Ford Plaza’ya 
gerçekleştirdi. Keleşler Ford Yönetim Kurulu Başkanı Banu 
Keleş ve Keleşler Ford Genel Müdürü Can Keleş tarafından 
karşılanan Güven Özyurt, Ford Otosan ile Keleşler arasında 
yarım asra yaklaşan iş birliğinden dolayı duydukları memnu-
niyeti dile getirdi. Ford Otosan’ın pazar başarısında bayilerle 
kurulan güçlü bağın büyük önem taşıdığını söyleyen Öz-
yurt, Keleşler Ford’un müşteri memnuniyetindeki hassasiye-
ti, bölgesindeki performansı ve yenilikçi yaklaşımıyla örnek 
taşıyan bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.
 
12 Mayıs tarihinde gerçekleşen ziyarete, Ford Otosan Lide-
ri Güven Özyurt ile birlikte Ford Türkiye İş Birimi Lideri 
Özgür Yücetürk, Ford Otosan Satış Sonrası Operasyonlar 
Lideri Murat Erem, Ford Otosan Kurumsal İletişim Lideri-
Burçak Türkeri, Ford Otosan Perakende Satış Lideri Güven 
Şensoy,  Ford Otosan 1.Bölge Satış Lideri Ali Aykut Ertan 

ve  Ford Otosan 1.Bölge Satış Sonrası Lideri Muhammet 
Arıkan katıldı. Keleşler Ford Yönetim Kurulu Başkanı Banu 
Keleş ve Keleşler Ford Genel Müdürü Can Keleş ev sahipli-
ğinde gerçekleşen toplantıda Keleşler Ford Satış Müdürü Ah-
met Yazgan ve Keleşler Ford Satış Sonrası Müdürü Mustafa 
Yıldırım da yer aldı.
 
Yapılan görüşmenin ardından Keleşler Ford Plaza’yı gezen 
Ford Otosan Lideri Güven Özyurt ve beraberindeki he-
yet, Can Keleş’in kurucu ortağı olduğu otomotiv teknolo-
jileri startup firması Xentron tarafından geliştirilen ve Ford 
Otosan’ın tüm servislerinde kullanılmaya başlanan  Xenc-
heck Servis 4.0 ürünü hakkında da bilgi aldı.
 
Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, son derece keyifli bir or-
tamda gerçekleşen ziyaretin anısına Keleşler Ford Yönetim 
Kurulu Başkanı Banu Keleş ve Keleşler Ford Genel Müdürü 
Can Keleş’e anlamlı bir hediye takdim etti.

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, Can Keleş’in kurucu ortağı olduğu 
Xentron tarafından geliştirilen ve Ford Otosan’ın tüm servislerinde kullanılmaya 
başlanan Xencheck Servis 4.0 ürünü hakkında da bilgi aldı.
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B SEGMENTİNİN SEVİLEN MODELİ, CESUR VE KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERE SAHİP YENİ 
FORD FİESTA BENZERSİZ TASARIMI, HAYATI KOLAYLAŞTIRAN TEKNOLOJİLERİ VE HİBRİT 
DAHİL OLMAK ÜZERE BİRBİRİNDEN FARKLI MODEL SEÇENEKLERİ İLE TÜRKİYE’YE 
GELDİ. AKILLI TEKNOLOJİLER SAYESİNDE DAHA GÜVENLİ VE VERİMLİ YOLCULUKLAR 
SUNAN YENİ FİESTA, GELİŞMİŞ ECOBOOST HİBRİT MOTOR SEÇENEĞİ İLE KUSURSUZ 
PERFORMANS YARATIYOR. 

Her daim sunduğu teknolojiler ile B segmentinin önde gelen mo-
dellerinden Yeni Ford Fiesta, üç donanım seviyesi ile satışa çıktı. 
Giriş donanım olarak konumlanan Style, üst donanım olarak ko-
numlanan Titanium ve performans aracı olarak konumlanan ST 
donanımı, kullanıcıları için güvenliği ve sürüş keyfini artıracak 
pek çok özellik barındırıyor. 
 
kusursuz performans ile sürdürülebilir geleceğe doğru
Fiesta ailesinin geçmişten beri daha fazla seçenek, kalite ve tekno-
loji arayan müşterilerin beklentilerini karşıladığını belirten Ford 
Türkiye İş Birimi Lideri Özgür Yücetürk, makyajlanan Yeni Ford 
Fiesta’nın çarpıcı dış tasarımı ve dinamik çizgisi ile mevcut mo-
dellerden ayrılırken, sahip olduğu yüksek fonksiyonellik ve hib-
rit seçeneği ile segmentinde fark yaratacağını aktardı. Yücetürk 
“Ford Fiesta üretildiği dönemden itibaren her zaman daha fazla 
stil, daha fazla teknoloji ve daha çok eğlence sunarak nesiller boyu 
sürücülerini memnun etti. Şimdi makyajlanan Yeni Ford Fiesta 
göz alıcı tasarımı ve hayatı kolaylaştıran yenilikleri ile öne çıkıyor. 
EcoBoost hibrit motorun kusursuz performansı da Fiesta tutkun-
larını çevre dostu, akıllı ve sürdürülebilir bir geleceğe çağırıyor.” 
diye konuştu.

Ford Fiesta’nın her modeli kendine özgü çizgiler taşıyor 
Makyajlanan Yeni Fiesta’ya karşıdan bakıldığında ön tampon tasa-
rımının değiştiği, bununla beraber ön ızgara tasarımının tamamen 
yenilendiği, daha büyük ve belirgin hale geldiği görülüyor. Orta-
sında konumlanan Ford’un “mavi oval” amblemi ise, siyah görü-
nümlü ön ızgarayı tamamlıyor. Yeni standart LED ön farlar Yeni 
Ford Fiesta’nın modern tasarım detaylarını şık ve yatay çizgileriy-
le tamamlıyor. Ayrıca üst donanımlara geçtikçe opsiyonel olarak 
sunulan uzun farlarda yansıma önleme özelliği bulunan Matrix 
LED teknolojili LED ön farlar, zorlayıcı yol ve hava koşullarında 
daha net görüş için uyarlanabiliyor. 

Matrix LED far, geceleri daha iyi sürüş görüşü için aydınlatma se-
naryolarını optimize etmek amacıyla bir elektronik kontrol ünitesi 
ve trafik algılama cihazı ile çalışarak aracın performans ve güvenli-
ğini en üst düzeye taşıyor. Bu da kötü hava koşullarında araca ha-
kimiyeti arttırıyor.  Aracın arka tarafında yer alan yatay arka farlar, 
Yeni Yeni Ford Fiesta’nın geniş omuzlu duruşunu daha da güçlen-
diriyor. Her bir Yeni Ford Fiesta donanımını kendine has, özel bir 
tasarım dili ile sunulurken donanımların karakteristik özelliğine 
göre değişen ön tampon ve ızgara tasarımları, bireysel stili yansı-
tıyor. Style modelinde tamamen yenilenen ön ızgara daha büyük 
ve belirgin hale gelirken ortasında konumlanan Ford logosu, si-
yah görünümlü ön ızgarayı tamamlıyor. Titanium modelinde yan 
havalandırma ızgaraları, belirgin yatay levhalar ve krom çerçeveye 
sahip ön ızgara bulunurken Ford Performansı’ndan ilham alan ST 

modelinde daha sportif özelliklere sahip; bal peteği görüntüsün-
de, parlak siyah renkte yeni ön ızgara yer alıyor.

1.0l ecoboost motora sahip hibrit teknolojisi yeni Fiesta’da
Yeni Fiesta’da Style modelinde 1.1L 75 PS 5 ileri manuel motor 
seçeneği, Titanium modelinde 1.0L 125PS Ecoboost Hibrit 7 
ileri otomatik ve ST modelinde ise 1.5L 200PS benzinli 6 ileri 
manuel olmak üzere toplam 3 farklı motor-şanzıman alternatifi 
bulunuyor. Sürdürülebilir bir gelecek ve kullanım maliyetlerini 
düşürme hedefiyle tasarlanan Ecoboost Hibrit motor teknolojisi, 
performanstan ödün vermeden, düşük karbondioksit emisyonu 
sunuyor. 

EcoBoost Hibrit Powershift şanzıman daha fazla vites hassasiyeti, 
hafif tasarımı ve gelişmiş çift kavraması ile özellikle şehir içinde 
dur-kalk trafikte, kesintisiz ve akıcı bir sürüş sağlıyor. EcoBoost 
Hibrit modellerde standart jeneratör yerine Kayış Tahrikli Entegre 
Jeneratör (BISG) kullanılması da fren ve yavaşlama sırasında aza-
lan enerjinin geri kazanılmasına ve depolanmasına imkan veriyor.  

ncaP 5 yıldızlı yeni Fiesta, daha güvenli ve konforlu 
Giriş donanım itibari ile sahip olduğu pek çok ileri güvenlik özel-
likleri sayesinde NCAP 5 yıldız alan yeni Fiesta, farklı donanımla-
ra ve paketlere göre güvenilirliği ve kullanım kolaylığını artırmaya 
yardımcı pek çok sürüş teknolojisi barındırıyor. Otomatik başlat-
durdur, şerit takip sistemi ve şeritte kalma yardımcısı da giriş do-
nanım itibariyle araçlarda standart olarak sunulan ve yeni Fiesta’yı 
öne çıkaran teknolojiler arasında yer alıyor. Yeni Ford Fiesta’da 
üst donanım itibariyle standart olarak sunulan 12,3 inçlik dijital 
yol bilgisayarı, sürücülere bilgi ekranlarını kişiselleştirme ve ön-
celiklendirme olanağı veriyor. 
Ayrıca, gelişmiş otomatik park sistemi, aracın sığabileceği boyutta 
park alanlarını tespit edebiliyor ve sürücünün yalnızca hızı, freni 
ve vites seçimini kontrol ederken ellerini kullanmadan park etmiş 
araçlar arasında dikey ya da paralel park etmesini sağlıyor. Ayrıca 
kapı kenar koruması ile kapının açılmasında oluşabilecek tehli-
keler önleniyor.  Ford’un iletişim ve eğlence sistemi SYNC basit 
sesli komutlarla sesi ve bağlantılı akıllı telefonları kontrol etmeyi 
mümkün kılarken, sistem Apple CarPlay ve Android Auto™ ile 
uyumlu ve 8 inçlik araç-içi bilgi eğlence sistemi ile destekleniyor. 
Üst donanımlarda sunulan geri görüş kamerasından görüntü ek-
rana yansıtılabiliyor. Üst serilerde opsiyonel olarak sunulan akıllı 
telefonlar için kablosuz şarj bölmesi ve 10 hoparlörlü, bir adet 
entegre subwoofer ile 575 watt’lık dijital sinyal işleme amfisi içe-
ren B&O Ses Sistemi de uzun yolculukları eğlenceli hale getiriyor. 
İlk safhada Style serisi ile otomobil tutkunlarına merhaba diyen 
Yeni Ford Fiesta, Titinium ve ST araçlarını da 2022 yılı içerisinde 
müşterileriyle buluşturacak. 

Ford Fiesta’yı
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satış süreÇlerinde
takas aracın Önemi

Satış süreçlerinde sektörlerden bağımsız ola-
rak yapılması gereken, tanımlı birçok yetkinlik 
ve yaklaşım vardır. Müşterinin karşılanması, 
ikna etme, ürünün anlatılması, fiyatlama gibi 
çok fazla konuları örnekleyebiliriz. Otomotiv 
sektöründe ise bunlara ek olarak müşterinin 
karar vermesini ve satışın sonuçlanması etki-
leyen çok önemli bir etmen vardır. Bu da takas 
araçların değerlendirilmesi. 
Takas araç işlemlerine, sadece alınan araç 
üzerindeki finansal kazanç gözüyle bakılması 
hata olur. Tabii ki ticaretin en önemli kısmı ve 
olmazsa olmazıdır. Fakat unutulmamalıdır ki 
takas alınan bir araç, sıfır satılan bir aracı ve 
arkasından gelecek olan sigorta, aksesuar, satış sonrası kazançları 
da getirir. Taşıt kredilerindeki yasal zorunluluklar, sıfır araçların 
gelmiş olduğu fiyatlar takas araçla yapılan satışları oransal ola-
rak artırmaktadır. Bu bağlamda takas işlemlerini nasıl radarımıza 

sokarız ve neler yapmamız gerekir? Aslında 
özünde yapılması gereken şey basittir. Sıfır 
satış sürecinde müşteriye sorulacak ilk soru-
lardan biri takas aracı olup olmadığıdır. Eğer 
varsa, 2. el danışmanına haber verilerek sıfır 
araç satışı devam ederken hızlı bir şekilde ara-
cın değerlemesinin yapılması müşteri gözünde 
pozitif algı yaratır. Takas fiyatını hesaplarken 
söylediğim gibi sıfır araçtan gelecek kazançlar 
mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 
Satış sürecinde takas araç alımının en önemli 
güçlerinden biri de müşterinin başka bir alı-
cıyla uğraşmak istememesidir. Bu bilinçle he-
saplanacak olan ekspertiz fiyatı çok önem taşır. 

Kullanılacaksa kredi miktarı ve diğer masraflar müşteri için büyük 
kolaylık sağlar. Müşteri satış danışmanıyla masadan ayrılmadan 
önce büyük ölçüde karar vermiş olur. Bu nedenle takas araçların 
sıfır araç satışının en büyük destekçisi olduğu unutulmamalıdır.

yazı: Ford otosan Perakende araçlar satış bölge müdürü (1. bölge) ali aykut ertan 
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her hikÂyeyi
sanatla yeniden
biçimlendiren bir üstat;

reFik
anadol
SANATIN UFKUNU BELİRLEYEN ŞEY, İNSANIN YARATICILIĞI 

ELBETTE. AMA O SANATI ANLAMLI KILMAK, DERİNLİK 
KATMAK VE HEDEFLERİNE VARMAK 

İÇİN ÖZENLE ÇALIŞMAK, ÜRETMEK 
BAŞKA BİR VİZYON. BU DEVRİM 

NİTELİĞİNDEKİ VİZYONUN EN ÖNEMLİ 
AKTÖRLERİNDEN BİRİ DE MEDYA 

SANATÇISI VE YÖNETMEN REFİK 
ANADOL. BİLGİNİN, İNSANIN 

VE MAKİNENİN İŞ BİRLİĞİNDE 
YEPYENİ FORMLARDA 

HAYAT BULDUĞU 
ÇALIŞMALARIYLA 

DÜNYADA BÜYÜK İLGİ 
GÖREN VE BİZLERİ 

GURURLANDIRAN 
ANADOL İLE 
SANATINA DAİR 
KONUŞTUK.

bugünün başarısı, çocukluğumuzda şekilleniyor… 
siz de o yıllardan bahseder misiniz?
Birbirine bağlı çekirdek bir ailede, tek çocuk olarak büyüdüm. 
Tek çocuk dedim ama kuzenlerim kardeşim gibiydi. Ailemde-
ki birçok kişi öğretmen olduğu için öğrenmeye ve öğretmeye 
dayalı bir kültürün içinde büyüdüm. Öğrenme ve öğretme 
felsefesi çok yaygındı hayatımda. En önemlisi de hayal kur-
maktan asla vazgeçmedim. Annem ve babamla izlediğim Blade 
Runner filmi, bilim kurguya ve hayal kurmaya olan merakımı 
ateşleyen dönüm noktalarından biriydi. Devamında hediye 
edilen bilgisayar bu yolculuğu derinleştirdi. Yani bir makina-
yı araç gibi kullanmayı küçük yaşlarda öğrendim. Bilgisayar 
oyunları ve filmler hayal dünyamı zenginleştirdi. 

hayallerinizin sizi taşıdığı yerdesiniz. kendi alanınızda öncüsünüz. 
amerika’dan baktığınızda türkiye’de kendinizi nerede görüyorsunuz?
Hayatımda genel olarak yaptıklarımı hemen anlaşılsın ve pay-
laşılsın diye yapmadım.  Ama bu alanda, düşünce ve üretim 
anlamında öncü oldum. Bunun değeri başka. Bir fikrin hayata 
geçmesi konusunda öncüyseniz verdiğiniz emeğin size dönü-
şü olumlu oluyor. İlk olduğu için elbette zorluklar yaşadım. 
Google’a yazmayı bilemediğiniz bir iş yapıyorsunuz. Düşünse-
nize; yaratıcılığın, aklın en ucuna gidip, onları teknolojinin en 
ucunda birbirine bağlamaya çalıyorsunuz. Bu kapsamda Arşiv 
Rüyası projesinin hem İstanbul’da olması hem ilk yapay zekâ 
projesi olması hem de bir kütüphane olan SALT’ın arşivini 
içermesi benim için çok özeldi. Arşiv koleksiyonlarındaki 1 
milyon 700 bini aşkın belgenin her birini, özelliklerine göre 
makine zekâsıyla sınıflayan algoritmalarla bir medya enstalas-
yonunda görselleştirdim. Bu projede 40 binden fazla insanın 

aklına ve kalbine dokunabilmek inanılmazdı. Üstelik bu in-
sanlar araştıran, soru soran ve sorgulayan bir kitle içerinden 
geliyordu. İşte o zaman yaptığım projelerin başarılı olduğunu 
ve kıymet gördüğünü anladım. Bu da bana çok önemli bir mo-
tivasyon kaynağı oldu. Doğduğum, büyüdüğüm topraklarda 
tanınmak ve buradaki insanların alkışını almak benim için çok 
önemli. Kültürüme dönüşüm, birikimimin sevilmesi ve saygı 
görmesi bana mutluluk veriyor. Türkiye’de yaptığım projelere 
tepkiler çok güzel ve bir derinlik hissediyorum. Yeniliğe açık, 
pozitif insanların çok fazla olduğunu görüyorum. Bunun et-
kisiyle çok iyi anlaşıldı yaptıklarım. Bu nedenledir ki, proje-
lerimin önemli bir kısmını İstanbul’da gerçekleştirdik; Arşiv 
Rüyası, Eriyen Hatıralar… Özellikle 2018 yılında yaptığım 
“Eriyen Hatıralar” sergisinden sonra çok değerli geri dönüşler 
aldım.

big datayı kullanmak, insanla makine arasındaki ilişkiyi daha sıcak 
hale getirmek hatta birbirine âşık etmek sizin projelerinizin aşamaları 
aslında. bunu detaylandırır mısınız? refik anadol sanatının bileşenleri 
nelerdir?
Ben bir sanatçıyım ve benim için veri bir pigment. Benim 
için fırça bir algoritma. Bu ilişkiyi kurduğunuzda zihinler 
farklı işlemeye başlıyor. Bundan yedi yıl önce Mimar Alper 
Derinboğaz’la birlikte Taksim’den Tünel’e kadar eşzamanlı 
kaydedilen İstiklal Caddesi’nin sesini görsel bir şölenle birleş-
tirerek Beyoğlu’nda bulunan Yapı Kredi Kültür Merkezi’nin 
duvarını yansıtmıştık. Bu enstalasyon kendi alanında bir ilk-
ti. Büyük bir caddenin ses bilgisini alıp üç boyutlu bir veri 
heykeline dönüştürmüştük. Aslında hikâyemiz biraz da böyle 
başladı. Bundan önce veriyle ilişkim vardı ama nasıl kullana-
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cağımı bilmiyordum. Bu projeyle insanlar fikri anladı. İkinci 
yüksek lisansımı yaparken bu alanın öncüsü olan insanlarla 
tanışma ve çalışma imkânım oldu. Bu, fikri daha da derinleş-
tirmemi sağladı. Bu noktada en çok zaman harcadığım şey, ve-
rinin içindeki şiirselliği nasıl yakalayabileceğime dairdi. Bunu 
yakalamak için de tüm algoritmalara tutkuyla bağlandım. Bir 
satırlık kodla, bir dağ yaratabiliyorsunuz. Bunlar beni çok et-
kiledi ve daha sonra zaten yapay zekâ ile karşılaştım; her şey 
değişti. Çünkü makinanın aklına fırçayı batırıp istediğim şeyi 
boyayabiliyor, makinaya rüyalar gördürüp o algoritmaları ku-
rabiliyorum. 

son dönemde çok kıymetli projelere imza attınız. 
bu bağlamda çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Dünyanın ilk çok-duyusal Metaverse projesi Dataland’ı hayata 
geçirdik. Dataland son nörobilimsel deneyleri ve sanal olarak 
geliştirilmiş fiziksel gerçekliği bir araya getiriyor; veri ve ya-
pay zeka estetiğinde bir dönüm noktasına işaret ediyor. RAS 
Media Lab’de büyük verileri temsil etmeye yönelik düşünce 
deneylerinden hareketle, mevcudiyet ve duyum arasındaki 
ilişkiye yönelik, daha karmaşık disiplinler arası araştırmalara 
doğru ilerledik. Dataland, stüdyomuz ile dünyanın önde gelen 
nörobilimcileri, mimarları, yapay zekâ ve bilgisayar grafikleri 

öncüleri, koku alma ve gerçek zamanlı biyoalgılama teknolo-
jilerinin yanı sıra inovasyon liderleri NVIDIA, Google, Epic 
Games, L-Acoustics, LG Displays, Epson ve Firmenich ara-
sında çok disiplinli bir iş birliği oldu. Yapay zekâ kullanarak 
geniş veri kümelerini analiz etmenin nicel ve nitel zorlukla-
rını, Metaverse’de meditatif deneyimler içeren, sürükleyici ve 
benzeri görülmemiş alanlar tasarlayarak karşıladık ve yepyeni 
şiirsel algoritmalar icat ettik.  
Dünyada bir ilke imza attığımız Alkazar Rüyası - Yapay Zekâ 
Sinema projemiz Hope Alkazar’da Nike’ın katkılarıyla sanat-
severlere ücretsiz sunduk. İnanılmaz bir ilgiyle karşılandık. 
150 Türk sinema filmini yapay zekâ algoritmaları ile kullana-
rak bir hayal yarattık. Aynı zamanda 20 kanal projeksiyon ve 

28 kanal ses ile geleceğin sinemasını ortaya koyduk.
Yine dünyanın ilk sivil yolculu uzay uçuşu olan Inspiration4 
misyonundan elde edilen verileri kullanarak hazırladığımız 
sınırlı sayıda NFT koleksiyonumuz İnsanlık İçin Önemli Bir 
Hatıra’yı hazırladık. Koleksiyon, uzay araştırmaları tarihindeki 
bu önemli anı blok zincirine taşımanın yanı sıra, Dünya’daki 
kritik sağlık sorunlarının çözülmesine yardımcı olmak için an-
lamlı bir amaca katkıda bulunuyor. Tüm NFT satışlarının yüz-
de 30’u St Jude Çocuk Araştırma Hastanesi’ne bağışlanıyor.
Bir başka projemiz olan Doğa Rüyası; San Francisco Amerika 
Birleşik Devletleri’nin 3 boyutlu ilk Yapay Zekâ Veri Heykeli! 

Bu veri heykeli aynı zamanda stüdyomuzun 2014 yılında ta-
sarladığı kalıcı ilk kamusal alanda sanat projesi oldu.
Stüdyomuzun yeni dijital kişisel sergisi Unsupervised; bir ma-
kinenin zihninden MoMA’yı sanatseverle paylaştık. Feral File 
ve MoMA ile iş birliği içinde, dünyanın en büyük modern sa-
nat müzelerinden birinin benzersiz koleksiyonunun herkese 
açık meta verileriyle özgün bir yapay zekâ modeli eğittik. Mo-
MA’daki modern ve çağdaş sanatın makine belleğindeki “halü-
sinasyonlarını” yakalayan yeni sanat eserleri sergiledik ve her 
eseri NFT olarak koleksiyonerlere sunduk.

makine halüsinasyonları çalışmalarınızı da aktarır mısınız? 
Stüdyomuzun teknik ve estetik alanında öncü sanat projelerin-
den Makine Halüsinasyonları: Mercan, Aorist ve faenaart iş 
birliğiyle Art Basel Miami 2021 kapsamında sergilendi. 40 ft 
x 40ft boyutlarındaki yapay zeka veri heykelini günümüzün 
önemli çevre sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin mer-
can ölümleri üzerindeki etkisine dikkat çekmek amacıyla 1 mil-
yon 742 bin 772 mercan görüntüsüne dayanarak oluşturduk. 
Makine Halüsinasyonları: Uzay’a ait Yapay Zekâ Veri Heykel 
koleksiyonu tamamladık. Yapay zekâ ile veri resim serimizden; 
Makine Halüsinasyonları - ISS Dünya ile ISS Teleskopu’nun 
dünyamıza ait fotoğraf hatıralarından bir çalışma hayata ge-
çirdik.  Sotheby’s ile işbirliği içinde oluşturduğumuz Makine 

Halüsinasyonları: Uzay – Metaverse NFT Koleksiyonu da bizi çok 
heyecanlandırdı. Sanal ve artırılmış gerçekliğin hayatımızla daha 
çok noktadan kesiştiği metaverse seviyesinde vücuda gelen bu ko-
leksiyon, bize “uzay hafızaları ve rüyaları” üzerine yürüttüğümüz 
üç yıllık araştırmamızın sanatsal sonuçlarını blok zincirine koyma 
fırsatı verdi. Koleksiyonu oluşturan sekiz benzersiz çalışma, tama-
men izleyiciyi sarmalayan ilk NFT eserini, üçü sonsuza kadar gerçek 
zamanlı veri pigmentasyonu üreten altı benzersiz AI veri resmini ve 
robotik teknoloji ile üretilmiş eşsiz bir AI veri heykelini kapsıyor. 

bitkilerle ilgili projelere de imza attınız. bahseder misiniz? 
Dünyanın ilk yapay zekâ ile yaratılmış çoklu duyu mimari heyke-
lini sergiledik. 70 milyon adet bitki fotoğrafı ve yapay zekâ tarafın-
dan anlık üretilen koku ile deneyimlenen eserimizi Milan şehrinin 
kalbinde herkes ile başarıyla buluşturduk! Yine Bulgari iş birliği ile 
doğadaki farklı bitki örtülerinin sonsuz değişimlerini temsil eden 
Metamorfoz: Flora adlı özel bir Yapay Zekâ Veri Heykeli eseri ya-
rattık. Metamorfoz, yani başkalaşım, doğadaki bir formun ya da 
yapının çarpıcı bir şekilde değişiklik geçirmesidir. Bu terim be-
nim gibi makine zekâsı ile çalışan bir sanatçı için gerçekten çok 
ilham verici, çünkü makine-zihni doğanın renklerini, desenlerini 
ve şekillerini alıp onları yeni biçimlerde yeniden üretme kapasite-
sine sahip. Bu proje için yapay zekâ tarafından oluşturulmuş koku 
kullanarak çoklu-duyu tasarımında öncü bir deneyim tasarladık.
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insana neFes, doğaya saygı:
kent ormanları
MODERN DÜNYADA ÖZELLİKLE DE İSTANBUL GİBİ KALABALIK ŞEHİRLERDE İNSAN İSTİLASI ORMANLARA 
PEK ŞANS TANIMASA DA YENİ UYGULAMALAR BU DURUMU DAHA DENGELİ HALE GETİRİYOR. ‘KENT 
ORMANI’ KAVRAMIYLA İNSAN AĞACA DOKUNURKEN ORMANLAR DA GİTTİKÇE AZALAN YAŞAM 
ALANLARINI GERİ KAZANABİLİYOR. “NASIL OLUYOR, NEREDE OLUYOR” DETAYLARI YAZIMIZDA. 

Sürekli okuyucularımızın hâkim olduğu üzere konu hakkın-
da bir liste yapmadan önce işin kavramsal boyutu ve etkileri 
üzerinde durmaya önem veriyoruz. Bu çerçevede önce kent 
ormanı kavramına kısa bir bakış getirmek gerekiyor. Kent or-
manı, şehirleşmenin artması buna karşın yeşil alanların özel-
likle de ormanların azalmasına karşın geliştirilen bir kavram. 
90’lı yıllardan itibaren Amerika’da ve Avrupa’da yoğun bir 
şekilde tartışılıyor ve bu alanların artırılmasına, korunması-
na yönelik projeler geliştiriliyor, şehir bütçelerinden önemli 
kaynaklar ayrılıyor. Bunun neticesinde ise yerleşim bölgelerine 
yakın olan bölgelerde hatta şehir merkezindeki uygun yerler-
de ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapılıyor; yeşil bölgeler 
genişletilirken orada yaşayan insanların bu alanlarla etkileşimi 
planlanıyor. Doğa ve insan için çok faydalı bir yöntem olsa da 
özellikle yoğun nüfusun kısıtlı alanlarda toplandığı bölgelerde 

şehircilik bakımından uygulanması bir hayli zor olabiliyor. İs-
tanbul örneğinde olduğu gibi. Kent ormanları, doğa ve insan 
için büyük fırsat. Su ve yağış rejiminin korunması, ekosiste-
min devamlılığı, havanın temizlenmesi, afet ve benzeri durum-
larda geçici barınma imkânı sağlaması gibi sayısız faydası var. 
Özellikle son madde, İstanbul gibi büyük bir deprem bekle-
yen, acil toplanma alanları AVM’lere dönüşen, neredeyse 25 
yıldır kentsel dönüşümünde bir arpa boyu yol kat edilemeyen 
şehirler için kritik seviyede önemli. Görsel olarak sağladığı gü-
zellikten hiç bahsetmiyoruz bile. Yine de başta İstanbul olmak 
üzere büyükşehirlerimizde kent ormanı kavramına yönelik 
çalışmaların arttığını görüyoruz. Bu iyi bir gelişme; ama biraz 
önce saydığımız nedenlerden ötürü hız kazanması gerekiyor. 
Kent ormanlarının işlevlerine kısaca değindik, şimdi birlikte 
güzel uygulamalara bakalım. 

İstanbul’da başka örnekleri var ama proje 
büyüklüğü dolayısıyla en dikkat çekici kent ormanı 

listesinin başında Kemerburgaz Kent Ormanı var. 
Toplamda 5 milyon 500 bin metrekarelik bir alana 

yayılan Kemerburgaz Kent Ormanı, ormanı ve 
birçok sosyal aktiviteyi üstelik yılın her döneminde 

bir arada sunuyor. Ünlü Mağlova Su Kemerini 
de barındıran Kemerburgaz Kent Ormanı, uçsuz 
bucaksız bir orman örtüsünün güzelliğinde spor 
alanları, yürüyüş parkurları, kafe ve restoranlara 
da ev sahipliği yapıyor. Ayrıca çocuklara ve tüm 

ailelere yönelik etkinlik ve festival alanlarıyla tüm 
şehir sakinlerinin yararlanabildiği orman, çevresel 

olarak da şehre büyük değer katıyor. Ormanda 
yer alan seyir kulesi ise bölgeyi kuş bakışı görmek 

isteyenler için düşünülmüş. Kemerburgaz Kent 
Ormanı’nda bölgede doğal olarak yetişen ağaçların 

yanı sıra yine ekosistemle uyumlu peyzaj çalışmaları 
dikkat çekiyor. 

Kemerburgaz
Kent Ormanı

istanbul 

Yenice Kent
Ormanı / karabük 
Yenice Kent Ormanı, adını aldığı Karabük’ün Yenice 
ilçesi sınırlarında bulunuyor. Doğal güzelliğiyle yalnızca 
bölgede yaşayan insanların değil tüm Türkiye’den 
ziyaretçilerini ağırlayan Yenice Kent Ormanı, çeşitli doğa 
sporlarına uygunluğuyla da dikkat çekiyor. Karabük şehir 
merkezine 35 kilometre mesafede yer alan Yenice Kent 
Ormanı, boyları 30 metreye ulaşan ağaçlara, son derece 
doğal bir ekosisteme, kanyonlara ve yürüyüş parkurlarına 
ev sahipliği yapıyor. Yabani yaşamın da olağanca 
çeşitliliğiyle gözlemlenebildiği Yenice Kent Ormanı, kamp 
tutkunları için de son derece ideal bir bölge.

YalOva Kent Ormanı / yalova 
Düzenlemesi 2005 yılında tamamlanan ve aynı yıl halkın 
kullanımına açılan Yalova Kent Ormanı, şehir merkezine 
29 kilometre mesafede, Çınarcık İlçesi, Teşvikiye beldesi 
ve Erikli yaylası sınırlarında konumlanıyor. 95 hektarlık 
orman arazisinden oluşan Yenice Kent Ormanında kayın, 
karaçam, meşe ve iklime uyumlu diğer ağaç türleri yer 
alıyor. Ormanda ziyaretçilerin kullanımına yönelik iki 
kilometrelik yürüyüş patikası, çok amaçlı salon, çocuk oyun 
alanları, spor alanları, oturma ve dinlenme alanları, piknik 
yerleri, içme suyu ve seyir terasları bulunuyor. Ormanda 
çok sayıda şelalenin yer aldığını da eklemek gerek. 
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atatürK Kent 
Ormanı / bursa 
Atatürk Kent Ormanı, Bursa Gümüşlük 
Mahallesi sınırları içerisinde yer alıyor 
ve yaklaşık 150 hektarlık bir alana 
yayılıyor.  Ziyaretçiler için çeşitli 
sosyal tesislerin bulunduğu Atatürk 
Kent Ormanında, 6.5 kilometre 
yürüyüş yolu ve bisiklet yolu, altı 
seyir terası, 10 tane yağmur barınağı, 
çocuk oyun alanları ve spor alanları 
mevcut. Şehir merkezine 10 kilometre 
mesafede konumlanan orman, yakınlığı 
dolayısıyla yaz kış ziyaretçilerden 
yoğun ilgi görüyor. Baskın tür olarak 
çam ağaçlarıyla çevrelenen Atatürk 
Kent Ormanının çeşitli alanlarında 
alternatif sporlarla ilgilenen ziyaretçilere 
yönelik etkinlikler de gerçekleştiriliyor. 

SaKarYa Kent 
Ormanı / sakarya 
Sakarya’nın merkez ilçesi Adapazarı 
Karaman Mahallesi’nde bulunan 
Sakarya Kent Ormanı, 50 hektarlık 
bir alanı kaplıyor. Yılın her 
mevsiminde ayrı bir güzelliğe 
bürünen orman, yaz aylarında da kış 
aylarında da ziyaretçilerden yoğun 
ilgi görüyor. İstanbul’a ve Marmara 
Bölgesi’ndeki diğer illere yakınlığıyla 
son derece kolay ulaşılabilen bir 
noktada yer alan Sakarya Kent 
Ormanı’nda, doğaya uyumlu seyir 
terasları, iki katlı gözlem kulesi, 
köprü, yürüyüş yolu ve patikalar, 
botanik bahçesi, yapay şelale, ufak 
bir gölet ve spor alanları bulunuyor. 
Son derece sıkı koruma altında 
olan doğal bitki örtüsünün yanı 
sıra ormanda birçok yabani canlıyı 
gözlemlemek de mümkün. Ormanın 
büyük kısmına motorlu araçların 
girmesi yasak. Ayrıca kısıtlı bölgeler 
dışında ateş yakılmasına da izin 
verilmiyor. 

atatürK Kent Ormanı / istanbul 
İstanbul’un Sarıyer ilçesi sınırları içerisinde yer alan Atatürk 
Kent Ormanı, listemizdeki en merkezi kent ormanlarından 

biri. Şehirleşmenin son derece yoğun olduğu bir noktada 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Hacıosman Korusunu 

dönüştürerek ve planlayarak 2020 yılında açılışını 
gerçekleştirdiği Atatürk Kent Ormanı, Darüşşafaka ile 
Hacıosman arasında yaklaşık 1000 hektarlık bir alanı 

kaplıyor. Toplu taşıma ile de son derece kolay ulaşılabilen 
Atatürk Kent Ormanı, Yenikapı-Hacıosman metro hattı 

üzerinde bulunuyor. 
19 Mayıs 2020 tarihinde açılarak İstanbul halkının hizmetine 

sunulan Atatürk Kent Ormanında, yürüyüş parkurları 
ve göletler var. Bunlarla birlikte yapılan düzenlemeler ile 
kafeterya, çocuk oyun alanları, açık spor alanları, festival 

alanı ve seyir terası da Atatürk Kent Ormanı’nı son derece 
cazip kılıyor. Atatürk Kent Ormanındaki toplam yürüyüş 

parkuru 12 kilometreyi buluyor ve her birinin özel bir adı 
var. Hacıosman ile Derbent arasında derin bir vadiyle ikiye 

bölünen orman, bu vadide ardışık biçimde dizilmiş iki doğal 
gölet (Büyük Gölet, Küçük Gölet) ve Büyük Gölet’in hemen 
yanında, Vadidibi Göleti diye adlandırılan küçük bir gölete 

ev sahipliği yapıyor. Ormanda ağaçlar ve diğer bitkiler yoğun 
bir örtü oluşturuyor. Pek çok ağacı sarmalamış olan bir tür 
sarmaşığa ormanın her yerinde rastlanabiliyor. Ondan fazla 
ağaç türünün bulunduğu Atatürk Kent Ormanında; sapsız 

meşe, mazı meşesi, Macar meşesi, kızılağaç, akkavak, titrek 
kavak, ceviz, erik, kızılçam, karaçam, fıstık çamı, sahil çamı, 

sarıçam, servi ve dişbudak gibi türler görülüyor. Son bir bilgi; 
İstanbul’un başka bölgelerinde ortalama 15 tür kuş yaşarken, 

bu sayı Atatürk Kent Ormanı’nda 30’u buluyor. 

HER NE KADAR KALABALIK ŞEHİRLERDE, İÇ İÇE 
BİR YAŞAM TARZINA UYUM SAĞLAMIŞ OLSAK DA 

ASLINDA HEPİMİZ DOĞANIN BİR PARÇASIYIZ. KENT 
ORMANLARI, BU İLİŞKİNİN DERİNLEŞTİRİLMESİ VE 
YENİ KUŞAKLARA AKTARILMASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ. 

Kocaeli Kent
Ormanı / kocaeli 
Yoğun sanayinin ve şehirleşmenin ortasında 
insanlarına nefes aldıran bir diğer kent ormanı da 
Kocaeli’nin merkez ilçesi sınırlarında, Umuttepe 
bölgesinde yer alıyor. Aynı zamanda Kocaeli 
Üniversitesi’nin merkez yerleşkesi olan Umuttepe 
Kampüsüne de komşu olan Kocaeli Kent Ormanı, 
yürüyüş parkurları, seyir terası, spor alanları ve 
yemyeşil görümüyle hem bölge halkının hem de 
civar illerden gelen ziyaretçilerin uğrak noktası 
konumunda. Buna rağmen orman yapısı ve 
konumu dolayısıyla sakin bir ortam sunan Kocaeli 
Kent Ormanı, sanayinin yoğun olduğu bölgede 
temiz havasıyla da dikkat çekiyor. Kocaeli Kent 
Ormanı’nda; karaçam, maritima ve radiata 
çamlarıyla beraber doğal olarak yetişmiş meşe 
ve kayın türleri de bulunuyor. 300 dönümlük 
araziye yayılan Kocaeli Kent Ormanında 150 
m2’lik göletin yanı sıra, orman evi, spor tesisleri, 
gezinti yolları, doğaya uygun tasarlanmış seyir 
kulesi yer alıyor. Ormanın Türkiye’nin en büyük 
üniversitelerinden birine komşu olması, genç 
nüfusun yoğunluğunu artırıyor ve bu sayede çok 
çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. 
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sokaklar birer
aÇık hava müzesi 
SANATLA SOKAKLARI, TOPLUMU BULUŞTURAN, SANATLA ŞEHİRLERİ VE DÜNYAYI GÜZELLEŞTİREN 
SOKAK RESSAMLARI; UMUDU, DİRENİŞİ, İSYANI, HAYALLERİ VE ASLINDA NEYİ ANLATMAK İSTİYORLARSA 
ONU RESMEDİYORLAR DUVARLARA… YARATICILIKLARIYLA HERKESE VE HER ŞEYE MEYDAN OKURKEN 
TUVALLERİNE HER BİR RENKLE YEPYENİ ANLAMLAR YÜKLÜYORLAR. 

Gittikçe grileşen bir şehrin sakinleri olarak rengi artık daha 
çok reklam panolarında ya da işletmelerin tabelalarında görü-
yoruz. Oysa renk her şehre çok yakışır; özellikle de yeşil. 
Griye ve sıradanlığa inat, estetiğin ve hayal dünyasının kapı-
larını şehrin sokaklarına açan bambaşka, bir uğraş yetişiyor 
imdadımıza; sokak ressamlığı. Sokak ressamlığı deyince 
aklınıza kara kalemle ya da fırçasıyla yoldan 
geçenleri çizen sanatçılar gelmesin, 
bahsettiğimiz sanatçılar için 

her yer tuval; sokaklar, meydanlar, 
binalar, köprüler ve şehre 
ait ne varsa…
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Pompei’den beyoğlu’na… 
Sokak resimlerinin tarihi insanın toplumsal yaşama geçip de 
şehirleri kurmasıyla başlar ve bugüne uzanır. Hatta bunların 
birçoğu dönemlerine ilişkin birçok mesaj barındırır. Dünya-
nın farklı yerlerinde yapılan arkeolojik kazılarda, bunun bir-
çok örneğine rastlıyoruz. Örneğin Pompei’de araştırma yapan 
arkeologlar, neredeyse tüm mekânlarda sokak resimlerinin 
varlığından bahsediyor. Bu gelenek yüzyıllardır devam ediyor 
ve tarihin kaydı şehrin duvarlarında tutuluyor. 
Sokak sanatı bugün anladığımız haliyle 60’lar ve 70’lerde 
ABD’de hip hop kültürüyle eş zamanlı olarak gelişmeye baş-
ladı. Kendisini tanıtmak isteyen hiphopçular gittikleri yerlere 
sprey boyayla imza (tag) atmaya başladı. Zaman içerisinde bu 
tag’leme bir yarışa dönüştü ve tag’in güzelliği, özgünlüğü ve 
yaygınlığı bir statü sembolü haline gelmeye başladı.
Zaman geçtikçe sokak resimleri de şekil değiştirdi ve bugünkü 
hayranlık bırakan üç boyutlu formuna kavuştu. Modern sokak 
resimlerinin en büyük özelliğini üç boyut oluşturuyor. Gü-
nümüzde Edgar Mueller, Julian Beever, Bansky ve Manfred 
Stader gibi dünya çapında tanınan birçok temsilciye sahip. An-
cak sokak sanatını, klasik sanat teknikleri ve ilkeleriyle henüz 
1980’li yıllarda birleştirmeye başlayan  Kurt Wenner, pastel 
boyalarla yaptığı üç boyutlu eserleriyle birçok açıdan bu sanat 
türünün öncüsü olarak kabul ediliyor.
1982 yılında NASA’daki görsel tasarım işinden ayrılarak, klasik 
sanat tutkusunu giderebileceği Roma’ya taşınan Kurt Wenner, 

klasik eserler üzerinde çalışmaya başlamış ve anamorfik veya 
yanılsamalı sokak resmi olarak bilinen kendi özel tarzını ya-
ratmış. Wenner’ın eserlerini içeren ve 1991 yılında New York 
Film Festivali’nden ödül alan “Tebeşirden Başyapıtlar” belge-
seli sayesinde, üç boyutlu sokak resimleri bir sanat türü olarak 
görülmeye başlanmış.
Dünyanın en ünlü sokak sanatçılarından bir diğeri de İngiliz 
ressam Julian Beever. Kaldırımlara çizdiği, üç boyutlu resim-

leriyle büyük beğeni toplayan sanatçının sadece tebeşir kulla-
narak gerçekleştirdiği çizimleri, internet üzerinden milyonlar-
ca kişi tarafından takip ediliyor. Birkaç yıl önce ülkemize de 
gelen Beever, bir otomotiv firmasının tanımı için Beyoğlu’da 
çalışma gerçekleştirmişti. 

gerilla sanatçı “bansky”
Yıllardır farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı 
duvar resimleriyle ünlenen ve adından 
bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir di-
ğer sanatçı hiç kuşkusuz ki Bansky. 
Bansky aslında sanatçının takma ismi, 
gerçek kimliği bilinmiyor. 
1992’den beri sokaklarda sanat yapan 
Banksy, ilk önceleri serbest stil graf-
fiti yaparken sonraları stensil boya-
maya geçince belli bir üne kavuşmuş. 
Dünyanın pek çok yerinde eserler 
veren sanatçı bazen özel olarak bele-
diyeler veya çeşitli sanat kolektifleri 
tarafından şehirlerinde eserler bırak-
ması için davet ediliyor. Banksy, ba-
zen bu davetlere icabet ediyor. En son 
olarak Amerika’da pek çok şehre ve 
Kanada’da Toronto’ya giderek eserler 
bıraktı. Bu eserler anında sokak sanatı, 
tasarım ve kültür bloglarında binlerce kez yayınlanarak büyük 
bir yankı yaratıldı. 

sokak resminin beyaz boyayla imtihanı  
Sokak resminin Türkiye’deki uygulamalarına baktığımızda 
dünyadakine oranla mütevazı bir zenginlikle karşılaşsak da 
özellikle Beyoğlu ve Ortaköy gibi çekim merkezlerinde kimi 
zaman çalışma yapan Türk sanatçılar var. Yerel yönetimle-
rin konuya çok sıcak baktığını söylemek pek mümkün değil; 
bu noktada işin içine beyaz boya giriyor ve çalışmaların üstü 

boyanıyor. Aslında Türkiye’de Sokak resminin 2013 yılında 
yaşanan Gezi olayları esnasında ve sonrasında zirve yaptığını 
söylemek mümkün. Bunlar her ne kadar tarz ve içerik olarak 
tam olarak konumuz olan sokak resmiyle birebir örtüşmese 

de, sokakların, binaların birer tuval olarak 
değerlendirilebileceği düşüncesinin yay-
gınlaşmasını sağlaması bakımından önem-
li. Diğer taraftan sosyal medyanın etkisi ve 
genç kuşak sanatçıların bu işe ilgi duyma-
ları kısa vadede sanat ressamlığının önünü 
açacak gibi görünüyor; elbette “kamusal” 
engeller aşılabilirse. 

teknoloji sanatla buluşuyor
Artık sokak sanatçılarının gücü sokakla-
rı aştı ve şirket binalarından, galerilerden 
hatta müzelerden içeri girdi ve oradakileri 
dışarı çıkardı. Hatta artık galeriler üzerinde 
sokak sanatı eserleri bulunan duvarları ga-
lerilerine götürebilmek için yerinden sök-
meyi bile göze alıyorlar. Görünüşe bakı-
lırsa, sosyal medyanın yoğun etkisiyle son 
yıllarda içerisine girdiğimiz şeffaflaşma ve 
sınırsız bilgi paylaşımı akımı en çok sokak 
sanatına yaradı ve bu şeffaflaşma sürecinin 
sanatsal yansıması olarak sanat dünyası-

nı hâkimiyeti altına aldı. Geleneksel duvar yazısı sanatçıları, 
çalışmalarında püskürtme boyaları kullanırken, ‘’sokak sanat-
çıları’’, buğday macunlaması, etiketler, stensil (şablon), grafiti 
ve mozaik çini gibi farklı araç ve teknikleri uyguluyor. Kaçak 
olarak yapılan stensil ve grafitilerin çok hızlı yapılması gereki-
yor, aksi halde yazıcının yakalanma tehlikesi mevcut. Tehlikeli 
yerlere boyama yapılması çalışmanın değerini arttırıyor. Çalış-
maları yapan yazıcının bilinmemesi onu gizemli hale getiriyor. 
Yazıcılar, seçtikleri isim ve motiflerle kendilerini ifade ediyor-
lar. İnternet kanalıyla iletişimde bulunuyorlar. 
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evdeki
neşe
yolda da
devam etsin 
AİLECE YOLCULUK NE KEYİFLİDİR. TADINA 
DOYUMSUZ SOHBETLER, ÇOCUKLARLA ŞARKILAR 
DERKEN MESAFELER OLDUĞUNDAN DAHA KISA 
HALE GELİR. EMİNİZ Kİ, DİREKSİYON BAŞINA 
GEÇTİĞİNİZDE, ÖZELLİKLE DE AİLECEK SEYAHAT 
EDİYORSANIZ TÜM ÖNLEMLERİ ALIYORSUNUZ. 
YİNE DE BAZI PÜF NOKTALARINI HATIRLAMAK, 
BİLMEDİKLERİMİZİ ÖĞRENMEK YOLCULUKLARIMIZI 
DAHA GÜVENLİ HALE GETİRECEK.

İster birkaç dakikalık mesafede akraba ziyareti, isterse yüzlerce 
kilometrelik tatil rotası... Yola çıkış amacınız ne olursa olsun, 
kontağı çalıştırdığınızda almanız gereken temel önlemler aynı. 
Hepimiz biliyoruz ki, trafiğin de tedbirsizliğin de şakası olmu-
yor. Üstelik çocuklarımız ve sevdiklerimizle yolculuk yapıyor-
sak iki kat fazla dikkatli olmak zorundayız. 

emniyet kemeri olmazsa olmaz!
Aracımıza bindiğimizde ilk yapmamız gereken şey, emniyet 
kemerini takmak, yolcularımızın da taktığından emin olmak-
tır. Ne kadar basit bir adım değil mi? Yapılan araştırmalar bu 
basit adımın bugüne kadar birkaç milyon kişinin hayatını kur-
tardığını gösteriyor. Nedeni ise gayet açık; fizik kanunları asla 
tatil yapmıyor. Yola çıkıp da tekerlekler dönmeye başladığı 
andan itibaren fizik kanunları görev başındadır. Şöyle anla-
talım. Direksiyondasınız ve ortalama bir hızla giderken önü-
nüze aniden bir engel çıktı; hızlıca fren uyguladınız. İşte fren 
uyguladığınızda araç yavaşlasa bile aracınızın içindekiler yani 
sürücü ve yolcu öne doğru hızla bağlantılı olarak hareketine 
devam eder. Eğer emniyet kemeri takılıysa, kemer mekaniz-
ması devreye girer koruduğu kişinin yerinde kalmasını sağlar. 
Emniyet kemeri takılmadığında ise araçta bulunan kişinin ha-
reketi herhangi bir noktaya çarpıp enerji sönümleninceye veya 
ön camdan dışarı çıkıncaya kadar devam eder. Hayal ederken 
biraz sarsıcı gelebilir ama emin olun yaşaması çok daha sarsıcı 
olacaktır. Gördüğümüz üzere, yolculuktaki en basit önlem en 

etkili önlem haline geliyor. Bu konuda asla göz ardı edilmeme-
si gereken bir diğer konu da minik yolcularla ilgili. Biliyorsu-
nuz, çocukların özellikle de bebeklerin kas-iskelet sistemleri 
yetişkinlere göre çok çok daha hassas. Bu nedenle 12 yaşına 
kadar çocukların mutlaka fiziksel özelliklerine uygun üretil-
miş, güvenlik standartlarını karşılayan bir oto koltuğunda se-
yahat etmeleri gerekiyor. 

güvenli yolculuk için birkaç adım
Trafik denetlemeleri esnasında yapılan gözlemlere göre araç-
lardaki çocuk yolcuların yüzde 75’i yanlış şekilde seyahat edi-
yor. Bu çok büyük bir oran ve toplumsal olarak farkındalığın 
büyük ölçüde artırılması gerektiğini gösteriyor. Yazımızı biraz 
daha uzun mesafeleri dikkate alarak hazırladık. O nedenle lis-
tedeki maddelerin sayısı biraz fazla gelebilir. Ama emin olun 
hepsi çok gerekli: 

➤ Çocuklar mutlak suretle arka koltukta, imkân varsa yanın-
da bir yetişkinin refakatiyle seyahat etmelidir. 
➤ Yola çıkmadan önce çocuk koltuğunun doğru şekilde bağ-
landığından emin olun. Çoğu koltukta bunu gösteren işaretler 
vardır, hepsini kontrol edin. 
➤ Aracınızı çalıştırmadan önce tüm kapı ve pencerelerin ka-
palı olduğundan emin olun. Ve elbette çocuk kilidini aktif hale 
getirin. 
➤ Çocuklarla birlikte yolculuk yapmak her zaman keyifli. 
Ama çok çabuk sıkılabildikleri için dikkatinizi toparlayamı-
yorsanız yola çıkış saatini çocuğunuzun uyku saatine denk 
getirebilirsiniz. 
➤Süre uzunsa yola çıkmadan önce uykunuzu iyice alın. Asla 
yorgun yola çıkmayın. Yol üzerinde kendiniz ve yolcularınız 
için sık sık mola verin. Hızla gitmek değil sağlıkla gitmek 
önemlidir. 
➤ Deneyimli anne-babalar bu maddeyi çok iyi bilirler ama biz 
yine de hatırlatalım; eşyalarınızı önem sırasına göre yerleştirin. 
Kendiniz ve çocuğunuz için en çok ihtiyaç duyacaklarınızı ya-
nınızda taşıyın. Bagaja yerleştirmeyin. 
➤ Yola çıkmadan önce sağlıklı ve dengeli beslenin. Ağır yiye-
ceklerden kaçının. Yola çıkmadan önce ve seyahat esnasında 
bolca sıvı tüketin. 
➤ Hem kendiniz hem de yolcularınız için yiyecek 
ve su bulundurun. 
➤ Çocuğunuzun oturduğu tarafa mutlaka bir güneşlik yerleş-
tirin. Böylece daha huzurlu yolculuk yapabilirsiniz. 
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Neden? Nasıl?

zihinsel bir eylemin 
bilinmeyen dünyası 
BAŞLIK KAFA KARIŞTIRICI 
GELEBİLİR. MİLYARLARCA İNSANIN 
DENEYİMLEDİĞİ AMA TEMELİNDE 
YATAN MEKANİZMANIN HENÜZ 
TAM OLARAK ÇÖZÜMLENEMEDİĞİ 
BİR OLGUDUR RÜYA. KİMİNE 
GÖRE EVRİMSEL GEÇMİŞİN 
BİR ARMAĞANI, KİMİNE GÖRE 
METAFİZİK SINIRLARIN ÖTESİNDE 
BİR DENEYİMDİR RÜYA.

ranışla öğrenilen bilgilerin belleğe aktarıldığı Evre 2 gelir. Evre 
2, uykunun yüzde 45-55’ini oluşturur. Derin uykunun başla-
dığı Evre 3’te ise organizma kendini dinlendirir, yenilenir. İyi 
bir dinlenme için uykunun yüzde 20-25’ini Evre 3’ün oluştur-
ması gerekir. Kalan yüzde 20-23’lük dönemi ise REM uykusu 
oluşturur. Rüya içeriğine bağlı olarak göz hareketlerinin oldu-
ğu REM döneminde, vücuttaki tüm kaslar felçtir. Bu evrenin 
en önemli özelliği beyin fonksiyonlarının uyanıklıktaki kadar 
fazla olmasıdır. 

rüyanın bilimi 
İnsanlık tarihinde rüyalarla ilgili anlatı ve izler, beş bin yıl ka-
dar geriye uzanıyor. Görece yakın tarihte rüyalarla ilgili ilk bi-
limsel çıkarımları yapan kişi Sigmund Freud’dur. Yayınladığı 
“Rüyaların Yorumu” başlıklı makalesinde Freud, rüyaların ve 
özellikle de anlamlı olan rüyaların beynin fonksiyonlarıyla ala-
kalı olduğunu ileri sürdü. Bugün rüyanın bedenden ayrı bir 
olay olmadığını; beyindeki sıradan biyokimyasal tepkimelerin 
bir ürünü olduğunu düşünüyoruz. Evrimsel bakış açısı rü-
yaların, canlıların hayatta kalabilmeleri için bir işlevi olduğu 
görüşünü savunur. Mesela birçok insan rüyasında yüksekten 
düştüğünü görerek irkilerek uyanmıştır. Bu davranış, ağaçlar-
da uyuyan ve gece ağaçtan düşerek ölüm tehlikesi atlatan ata-
larımızın genlerinin bizlere aktarılmasıyla açıklanır. 

Genel görüş, uyanan ve rüya gören zihnin bilişsel kapasiteleri 
açısından farklı olduğu yönündeyse de, rüya gören zihnin uya-
nık zihninki ile benzer bir bilişsel kapasiteye sahip olduğunu 
gösteren çok fazla çalışma mevcut. Bunlara göre rüya gören zi-
hin, uyanık bilinçte olduğu kadar iradeli ve rasyonel olabilir. 
Başlığımızda da vurgu yaptığımız üzere rüya fiziksel olarak da 
henüz tam olarak çözümlenememiş bir olgudur. Genel kabul, 
rüya esnasında beynin birçok bölgesinin aynı anda aktif olduğu 
yönündedir. Bu durum, rüyanın fizyolojik olarak önemli gö-
revler üstlendiğinin bir kanıtı olarak da ifade edilebilir. Hem 
deneyimlerin aktarılması hem de elde edilen bilgilerin kaydedil-
mesinde rüyaların rol oynağı birçok çalışmada ortaya konmuş-
tur. Tıpkı insanlar gibi hayvanların da rüya görme yetisine sahip 
olması, konunun biyolojik yönünün anlaşılması için önemlidir. 

Günümüzde diğer hayvanların da biz insanlar gibi rüya gör-
düğünden eminiz. Bugüne kadar yunuslardan maymunlara, 
köpeklere, kedilere, farelere, fillere ve ufak kemirgenlere kadar 
birçok memelide rüya-benzeri davranışlar gözlenmiştir.

temel işlevler 
Rüyanın canlıların yaşamındaki rolüne ilişkin birçok teori 
mevcut. Bunlardan başlıcalarını sıralamak gerekirse: 
hafıza oluşturma: Rüya görme, genel olarak hafızanın pekiştirilmesiy-
le ilişkilendirilen bir uyku fenomeni. Bu durum, özellikle bilgileri 
hatırlamayı güçlendirmede önemli bir bilişsel işlev görebileceğini 
düşündürüyor.
duyguları işleme: Farklı hayali bağlamlarda duygularla bağlantı 
kurma ve bunları prova etme yeteneği, beynin duyguları yö-
netme yönteminin bir parçası olabilir.
zihinsel temizlik: Rüya görme anları, beynin eksik, hatalı veya gerek-
siz bilgileri ortadan kaldırarak sistemi ‘düzenleme’ yolu olabilir.
anlık tekrar: Rüyalar, yaşanan son olayların gözden geçirildiği ve 
analiz edildiği, çarpıtılmış bir anlık tekrar biçimi olabilir.
Önemsiz beyin aktivitesi: Bu görüşe göre rüya görmek, uykunun te-
mel bir amacı veya anlamı olmayan bir yan ürünüdür. 

Tarihi kayıtlarda rüyaların toplumlar için ne kadar önemli olduğunu 
görüyoruz. İlkel Afrika kabilelerinden günümüze, birçok toplum gün-
lük kararlarını, gelecekleriyle ilgili beklentilerini, ilişkilerini rüyalarla 
şekillendirmiş. Bugün de durum çok farklı değil aslında. Rüyalara an-
lam yüklemek modern insanın bile vazgeçemediği bir eylem. 

hayatımızın üçte birinde ayrı bir âlemde yaşıyoruz
Rüyadan bahsedeceksek önce uykuyu anlamalıyız. Uyku, vücudu-
muzun önemli bir fonksiyonudur. Bedenin dinlenmesini sağlarken, 
hücresel düzeyde yenilenmek ve hayatta kalmak için olmazsa olmaz-
dır. Ortalama bir insan hayatının üçte birini uykuda geçirir. Uyku, 
ilk dört evre ve REM evresi olmak üzere temel olarak beş evreden 
oluşur. Uykuya geçiş ve derin uyku bu evlerde gerçekleşir ama biz 
hatırladığımız rüyaların büyük kısmını REM evresinde görürüz. Evre 
1 uykuya hazırlık evresidir. Ardından motor belleğin, hareket ve dav-
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Doğaya Saygı Duy

bıraktığımız iz
İZ BIRAKMAK GENELDE OLUMLU BİR ÇAĞRIŞIM YAPSA DA SÖZ KONUSU KARBON AYAK İZİ 
OLUNCA ANLAM TAMAMEN FARKLILAŞIYOR. KARBON AYAK İZİ NE KADAR FAZLA OLURSA 
ATMOSFERE SALINAN SERA GAZLARININ MİKTARI DA O ÖLÇÜDE ARTIYOR. BU DURUM 
DA BİZİ HIZLI BİR ŞEKİLDE GERİ ÇEVRİLEMEZ NOKTAYA GÖTÜRÜYOR. GÜNEŞ YÜZLÜ 
ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ ŞİMDİ ATACAĞIMIZ ADIMLARA BAĞLI. AKSİ TAKDİRDE YARIN 
TAM ANLAMIYLA ÇOK GEÇ OLACAK. 

Bıraktığımız her iz olumlu ve olumsuz anlamda gerçekten ge-
leceği şekillendiriyor. İyi insan olmak, üretken olmak, toplu-
ma faydalı olmak, saygılı olmak hepsi çok önemli. Ama doğayı 
merkeze alan bir yaklaşımı benimsemezsek hiç biri gelecek 
için bir değer ifade etmeyecek. Hızlıca konuya girelim. 
İnsan faaliyetleri nedeniyle tek yuvamız olan dünyanın bü-
yük bir değişim geçirdiği hepimizin malumu. Hatta hepimiz 
yaşadık; bu sene yazdan kışa, kıştan yaza geçtik. Aradaki iki 
mevsim son iki senedir kayboldu. Toprakta, atmosferde ve su-
daki sıcaklık artışı 100 yıllık kayıtların ötesine geçti. Birçok 
canlı türü, doğal oluşum ve buzullar elimizin altından kayıp 
gidiyor. Geçtiğimiz sayıda göllerin içinde bulunduğu vahameti 
kapsamlı bir şekilde aktarmıştık. Tüm bu kötü gidişatın te-
melinde insanın neredeyse iki yüzyıldır katlanarak artan faa-

liyetleri yer alıyor. Neler bunlar? Sanayileşme, enerji, ulaşım, 
tarım, barınma ve ısınma, gıda tedariki… Yani bugünkü mede-
niyetin sıkı sıkıya bağlı olduğu unsurlar. Söz konusu alanlarda 
yürüttüğümüz her faaliyet geriye bir iz bırakıyor. İşte o izin adı 
karbon ayak izi. Kitaptaki karşılığıyla; bir bireyin, bir ülkenin 
veya bir kuruluşun sürdürdüğü faaliyetler sonucu atmosfere 
saldığı sera gazlarının karbondioksit cinsinden karşılığı kar-
bon ayak izi olarak adlandırılıyor. O iz ne kadar fazla olursa 
dünya o denli yaşanamaz bir hal alacak. Yine buradaki kritik 
konulardan biri şöyle; eğer bu izi azaltmaya yönelik önlemleri 
biran önce hayata geçirmezsek, bunu küresel toplumun doğal 
refleksi haline getirmezsek, birkaç on yıl içerisinde – belki de 
daha az – ne yaparsak yapalım artık bozulmayı durduramaya-
cağız. Burada temel rol her zaman olduğu gibi hükümetlere 

düşüyor. Birine onuna değil hepsine… Bireysel olarak ise bi-
zim yapabileceklerimiz var. Bu yazıyı da o yüzden hazırladık 
zaten. İşte sınırı geçmeden önce süreci geri almanın ya da en 
azından yavaşlatmanın püf noktaları. 

madde bir: ulaşım 
Sera gazı salınımının asli nedenlerinden biri karbon temelli 
yakıtların ve kaynakların faaliyetler esnasında dönüştürülerek 
atmosfere bırakılmasıdır. Yani aracımızın egzozundan çıkan 
duman, aslında geleceğimizi sisler içerisinde bırakabilir. Bu-
rada ilk olarak hibrit ve tam elektrikli araçları tercih etmek 
mantıklı olacaktır. Yazının bir yerinde iş hükümetlere düşüyor 
dedik ya; işte mesela ülkemizde de bu tarz araçlar üzerindeki 
vergi yükü düşürülmeli, insanlar buna teşvik edilmeli. Diğer 
gelişmiş ülkelerde öyle çünkü. Ulaşım başlığı altında toplu 
ulaşımı kullanmak, kısa mesafeler için araç kullanmak yerine 
yürümek, araçta birden fazla kişiyle seyahat etmeyi alışkanlığa 
çevirmek, diğer faydalı adımlar olacaktır. Ve inanın planlayıp 
alışkanlık haline geldiğinde bunları uygulamak hiç zor değil.  

hem doğa hem bütçe dostu bir öneri: 
enerji kullanımını dengeleyin 
Evimizde ve iş yerimizdeki ısıtma ve soğutma cihazlarını kulla-
nırken haddinden fazla ısıtmak veya soğutmak enerji sarfiyatı-
nı, doğal olarak karbon ayak izimizi artırır. Aslında ekonomik 
koşullar nedeniyle bu kış hepimiz kombilerden zaten korkar 
olduk. Bundan bağımsız olarak dengeli bir kullanım alışkanlığı 
hem dünyayı hem bütçeyi hem de sağlığımızı mutlu edecektir. 
Enerjiden bahsetmişken, türünden de konuşmak lazım. Son 
yıllarda maliyetleri düşerken daha verimli hale gelen yenilene-
bilir enerji kaynaklarını (güneş, rüzgar vb.) konutlarımızda ve 
iş yerlerimizde kullanmak önemli bir fark yaratacak diğer bir 
unsur olarak karşımıza çıkıyor. Birçok gelişmiş ülkede toplam 
enerji üretimi içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının ora-
nının muazzam seviyeye ulaştığını da eklemek gerekiyor. 

beslenme alışkanlıkları: yapması zor neticesi daha sağlıklı 
Bir şey dikkatinizi çekti mi? Burada sıraladığımız öneriler as-
lında sağlığımız üzerindeki etkileri vesilesiyle de yararlı. İşte 
o yüzden hep deniyor ya, hepimiz yıldız tozuyuz. Dünyaya 
iyi gelen bize de iyi geliyor. Beslenme alışkanlıklarını değiştir-
mek de işte tam böyle. Mesela bir çalışmaya göre tüketilen et 
yüzde 50; rafine yağ, şeker gibi ürünler ise yüzde 20 oranında 
düşürülürse, tarım arazilerinin verimliliği yüzde 43 oranında 
iyileştirilebiliyor. 
Biliyoruz, “Et almak zaten zor.” Üstelik günlük olarak ihtiyaç 
duyduğumuz hayvansal proteini de mutlaka tüketmeliyiz. 
Ama fazlasından kaçınmak gerekiyor, özellikle de işlenmiş et 
ve gıda ürünlerinden.
 
Burada ciddi etki sağlayacak üç başlığı sıraladık ama en az 
onlar kadar önemli olanları da var: 
❁ İhtiyacınız kadar gıda tüketin, israftan kaçının
❁ Organik tarım uygulamalarıyla üretilen gıdaları tercih 
etmeye çalışın.
❁ Geri dönüşümü kendiniz, çocuklarınız ve çevreniz için bir 
alışkanlık haline getirin. Çöplerinizi mutlaka ayrıştırarak uy-
gun toplama alanlarına bırakın. 
❁ Tamir edilebilecek eşyalarınızı mümkün olduğunca yeniden 
kullanın. Giysi ya da elektronik fark etmez. Bunlar üretilirken 
bırakılan karbon izi, birkaç yüz kişininkinden bile fazla ola-
biliyor. 
❁ Çevre temizliği ve doğa konusunda lütfen hassas olun. 
Özellikle orman, insanın bu mücadelede en büyük destekçisi; 
onların yakılmasına, betonlaştırılmasına veya çeşitli diğer rant-
sal faaliyetlere toplum olarak karşı çıkmamız şart. 
❁ Bilinçlenmek ve bilinçlendirmek çok kritik. Başta çocuk-
lar olmak üzere her bir bireyin karbon ayak izi konusunda 
bilinçlenmesi, belirttiğimiz uygulamaları hayatının bir parça-
sı haline getirmesi geleceğimizi şekillendirecek asıl unsurları 
oluşturuyor.

Bir bireyin, bir ülkenin 
veya bir kuruluşun 

sürdürdüğü faaliyetler sonucu 
atmosfere saldığı sera gazlarının 
karbondioksit cinsinden 
karşılığı karbon ayak izi olarak 
adlandırılıyor. O iz ne kadar fazla 
olursa dünya o denli yaşanamaz 
bir hal alacak. 
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Modeller

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

Titanium & ST-Line n Özel renk (Metropol beyaz & mercan kırmızı)

Style (Konfor Paketi)  n Dijital iklim kontrollü otomatik klima n Yağmur sensörü n Arka park sensörü n Otomatik kararan iç dikiz aynası 

ST-Line (Teknoloji Paketi)  n Geliştirilmiş adaptif hız kontrol sistemi n Dur&kalk (Stop&Go) özellikli takip mesafesi uyarı sistemi 
n Acil durum manevra destek sistemi n Kör nokta uyarı sistemi n Çapraz trafik uyarı sistemi n Geri görüş kamerası 
n Ön park sensörü n Gelişmiş otomatik park sistemi

ST-Line (Konfor Paketi)  n Isıtmalı ön koltuklar n Isıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön cam
n Akıllı bagaj kapağı n Anahtarsız giriş sistemi

ST-Line n Açılabilir cam tavan

PUMA Style 
n 17” aluminyum jantlar n Ön sis farları n LED gündüz yanan farlar n ABS, EBD, ESP, EBA, HLA n Elektrikili ısıtmalı katlanabilir yan ayna
n Otomatik yanan ön farlar n Manuel klima n Cruise Control n SYNC 8’’ renkli dokunmatik ekran n 6 hava yastığı (Ön-arka-yan) 
n Şerit Takip Sistemi n İkincil çarpışma freni n Çarpışma önleme yardımcısı

ST-Line (Style donanımına ilave olarak) 
n 18” aluminyum jantlar n B&Q Premium ses sistemi n Sürücü dikkat takip sistemi n ST-line Body Kit ve iç tasarım n Spor süspansiyon
n Alaşım pedal n 12,3’’ dijtal yol bilgisayarı n Otomatik yanan uzun farlar n Ambiyans led ışıklandırma n Anahtarsız çalıştırma n Karartılmış arka camlar
n Kablosuz şarj ünitesi n Direksiyondan kumandalı otomatik vites n LED ön farlar 

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

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

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

Puma Style 1.0i Düz Vites  95 170 11.9 4.5
Puma Style / ST LİNE 1.0i Otomatik Vites 125 200 10.2 4.9

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

n Metalik Boya

OPSİYONLAR

FOCUSPUMA

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)



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

n Açılır Panoramik Cam Tavan n Bi – Xenon Ayarlanabilir Ön Farlar
KONFOR PAKET 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

OPSİYONLAR (Titanium için)

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

DONANIMLAR

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

OPSİYONLAR

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

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         100 PS  215 NM 4.0 lt 575
Titanium Plus Kombi 1498         100 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 Immobilizer 
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 SYNC3 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 n Panoramik cam tavan

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         100 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  749 KG
Titanium Kombi  1499 120 PS  270 NM 4.9 lt  724 KG
Connect 1.5 TDCİ A/T  1499 120 PS  300 NM 5.1 lt  726 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

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

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

XLT 
n Dijital 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 III n Direksiyon üzerinde müzik 
sistemi kontrolü n USB ve AUX girişi n Bluetooth n 6 hoparlör n 8” 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 Krom kaplama elektrikli, ısıtmalı yan aynalar 
n Ön sis farları n Arka sis farları 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 n Anahtarsız giriş n Perde hava yastıkları
n Sürücü diz hava yastığı n 16” alaşım jantlar (4x2) n 17” alaşım jantlar (4x4) n Eğim İniş Kontrol Sistemi (4x4) n Soğutuculu orta konsol

DONANIMLAR

MODEL SİLİNDİR HACMİ MAKSİMUM GÜÇ  MAKSİMUM TORK  YAKIT TÜKETİMİ  
 (CC) PS/DD) (NM/DD)  0-100KM/S)

Ranger 4X2  1995 170 420 7,0
Ranger 4X2  Otm. 1995 170 420 7,2
Ranger 4X4 1995 170 420 7,0
Ranger 4X4 Otm. 1995 170 420 7,5
Ranger 4X4 WILDTRAK Otm. 1995 213 500 7,8

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 Koyu gri, ön ızgara, kapı ve bagaj kapağı kolu n Siyah spor barlar n Tavan rayları 
n Koyu gri, elektrikli, ısıtmalı, entegre sinyalli, elektrikli katlanan yan aynalar n 18” alaşım jantlar n Bi Xenon farlar
n Led ön sis farları n Navigasyon n Geri görüş kamerası n Otomatik Acil Frenleme (AEB) n Akıllı Hız Sınırlandırıcı
n Otomatik Park Sistemi n Çarpışma Önleme Yardımcısı
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TRANSIT VAN

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. 

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. 

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

410 L

TRANSIT MINIBÜS
. .

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

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

TEKNO PAKET
n 8” Ekran n Hız sabitleyici n Geri Görüş Kamerası n Ön/Arka Sensör

n Klima (önden üflemeli)

OPSİYONLAR
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STYLE 
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 

TİTANİUM (Style donanımına 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

Güvenlik paketi 
n Yan hava yastıkları n Sürücü diz hava yastığı 

n Sürücü ve yolcu perde hava yastıkları

ST (Titanium’a ilave olarak)
n 18” alimünyum jantlar n Matrix LED farlar n B&O müzik sistemi
n Kablosuz  şarj n Isıtmalı koltuk / direksiyon 

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 1.5i TDCİ 1499 200 / 3750 320 / 1750 6.5 6.7

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




