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70’inci sayımızdan herkese merhaba
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içindekiler Yılın son sayısında yeniden merhaba
Önce Covid 19 salgını tüm dünyada düzeni değiştirdi, hayatlarımızı altüst etti.
İnsan olarak bizleri çaresiz hissettirdi, ardından aylardır süren Rusya-Ukrayna savaşı... 
Etkilerini her geçen gün daha da hissettiğimiz çevre problemleri, bizleri kıtlığa doğru götüren 
kuraklık, şimdilerde ise gıda ve enerji fiyatlarındaki artış sebebi ile yeni bir küresel krize doğru 
sürükleniyoruz. Kısaca önümüzde zor günler bizi bekliyor; bu yüzyıl tahminlerin ötesinde en 
zoru olmaya aday.

Sizin de yorulduğunuz, pes ettiğiniz zamanlar oluyor mu? Sıkça hiçbir şeye yeterince 
zaman ayıramadığınızı söylüyor musunuz? Keşkeleriniz çoğaldı mı? Tüm olumsuzluklar ve 
belirsizlikler yorucu olsa da hayat devam ediyor. Bazen içinde bulunduğumuz mutsuzluğu 
koşullara, gezegene, havaya, durumlara ve kişilere bağlasak da, kontrol edebileceklerimize 
odaklanarak daha huzurlu olabiliriz, çıkış yolu sadece bizde. 

Bu sebepten yola çıkarak bütünleyici tıp yöntemlerini sağlık sayfalarımıza taşıdık. Pandeminin 
binlerce yıllık tarihi, mikroplastiklerin tehlikeli yolculuğu ilgi çekici diğer konularımızdan. 
Ford Otosan Lideri Güven Özyurt ile teknolojik dönüşüm ve yeni yatırımlar üzerine konuştuk.

Soğuk havaların kendini gösterdiği yılın son ayında, yeni yılı karşılamaya hazırlanıyoruz.
Gideni aratmayacak; sağlıklı, huzurlu bir yıl geçirmeniz dileğiyle.

Banu Keleş
Genel Yayın Yönetmeni

38



HER KOŞULDA VERİMLİLİK SUNUYOR 

YÜZDE YÜZ ELEKTRİKLİ TİCARET: 
Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikalarında üretilen Ford’un ilk tam 
elektrikli ticari modeli E-Transit, ileri sürüş destek teknolojile-
riyle segmentinde yeni bir dönem başlatıyor. 
E-Transit, 67 kWh kullanılabilir batarya kapasitesiyle, kom-
bine WLTP döngüsünde 350 kilometreye varan menzil su-
nuyor. Bu menzil, günlük ihtiyacı karşılamaya yeterken araç 
yükü ve hava koşullarındaki değişikliklere yanıt vermeye ye-
tecek ilave kapasite de bulunuyor. E-Transit bu sayede şe-
hir içi kullanımda, sabit sürüş rotalarında ve sıfır emisyonlu 
coğrafi koruma bölgelerinde ideal bir çözüm oluyor ve filo 
sahiplerinin fazla batarya kapasitesi için gereksiz maliyetlere 
katlanmasını önlüyor.
E-Transit’in sürüş modları da elektrikli güç aktarma organına 
göre özelleştiriliyor. E-Transit yüksüz olarak dinamik bir hızda 
veya yüksek otoyol hızlarında ilerlerken özel bir Eco Mod ile 
enerji kullanımında Ford verilerine göre yüzde 8-10 iyileştir-
me sağlanması hedefleniyor. Eco Mod, en yüksek hızı sınırla-
manın yanı sıra hızlanmayı düzenliyor ve mevcut sürüş men-
zilini maksimuma çıkarmak için klima kullanımını optimize 
ediyor. E-Transit’in desteklediği Planlı Ön Isıtma özelliği, araç 
hala şarj olurken kabinin istenen derecede ısıtılması için kli-
ma sisteminin programlanabilmesini ve böylece mevcut sürüş 
menzilinin maksimuma çıkarılabilmesini sağlıyor.

Geniş şarj alternatifleriyle enerji hep zirvede 
Ford, evde, işyerinde veya yolda filo ve sürücü ihtiyaçlarına 
yanıt verecek çeşitli şarj çözümleri sunuyor. Aracın 11.3 kW 
entegre şarj ünitesi, bataryayı 8,2 saate kadar yüzde 100 şarj 
edebiliyor. Yüksek güçlü DC hızlı şarj kullanarak 115 kW’a 
kadar şarj edebilen E Transit, bataryanın kapasitesini yaklaşık 
34 dakikada yüzde 15’ten yüzde 80’e çıkarabiliyor. E-Transit’i, 
elektrik şebekesine bağlayarak kolaylıkla şarj etmek de müm-
kün. Bunun için evde Ford Wallbox şarj kurulumu yaparak 

gece boyunca şarj sağlanabiliyor. Diğer taraftan Ford, şarj nok-
talarını bayilerini de kapsayacak şekilde genişletmek için yatı-
rımlarını hızlandırmış durumda. 

Ford E-Transit’in DNA’sı teknolojiyle biçimleniyor
E-Transit ile birlikte isteğe bağlı olarak sunulan Pro Power 
Onboard, Avrupalı müşterilerin araçlarını mobil bir enerji 
kaynağına dönüştürebilmesini sağlıyor. Elektrikli aletlere ve 
ekipmana bulundukları yerde 2.3 kW’a kadar enerji sağlayan 
bu donanım, Avrupa hafif ticari araçlar sektöründe bir ilk ni-
teliğinde. Standart olarak sunulan FordPass Connect modem 
de Ford Telematik filo çözümü aracılığıyla sağlanan çeşitli 
elektrikli araç hizmetleri kapsamında ticari araç müşterilerinin 
filo verimliliğini yönetmesine ve optimize etmesine yardımcı 
olmak için kesintisiz bağlantı imkânı veriyor.
E-Transit’in ticari araçlara getirdiği SYNC 4 iletişim ve eğlence 
teknolojisi, kolay kullanımlı standart 12 inç dokunmatik ekran 
ve ayrıca gelişmiş ses tanıma ve bulut destekli navigasyon gibi 
özellikler içeriyor. E-Transit’in yazılımı ve SYNC teknolojisi, 
SYNC kablosuz yükseltme işlevi sayesinde en yeni özellikler ve 
kalite iyileştirmeleriyle güncellenebilecek. Navigasyonun yolda 
aktif olması, filo operatörlerinin Trafik Levhası Tanıma Siste-
mi ve Akıllı Hız Asistanı gibi gelişmiş sürücü destek teknolo-
jilerinden yararlanmasını sağlayacak. Bu iki teknoloji birlikte 
azami hız limitlerini algılıyor ve filo yöneticilerinin en yüksek 
hızları sınırlamasına yardımcı oluyor.
E-Transit ayrıca filo müşterilerinin sürücüden kaynaklanabi-
lecek sigorta hasar taleplerini azaltmalarına yardımcı olmak 
için tasarlanan çeşitli teknolojiler içeriyor: Çarpışma Önleme 
Asistanı, Şerit Değiştirme Uyarılı ve Şerit Takip Asistanlı Kör 
Nokta Bilgi Sistemi ve Geri Fren Asistanı. Bu teknolojiler, Akıl-
lı Adaptif Hız Kontrolü ile birlikte filo güvenlik standartlarını 
korumaya ve kaza riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor.
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FORD E-TRANSİT 
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ELEKTRİKLİ FORD TRANSİT DAYANIKLILIK VE FONSİYONELLİKTEN 
ÖDÜN VERMEDEN, İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNE 

ULAŞMASINA YARDIMCI OLMAK İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANDI. VAN, ÇİFT 
KABİN VAN VE KAMYONET GÖVDE TİPLERİNDE SUNULAN YENİ E-TRANSİT, 

15.1 METREKÜPE VARAN KARGO (YÜKLEME) ALANI SUNUYOR. AYRICA 25 
FARKLI KONFİGÜRASYONUYLA İHTİYAÇLARINIZ NE OLURSA OLSUN, İŞİNİZE 

UYGUN BİR E-TRANSİT BULUNUYOR.

Keleşlerlife
Kapak Konusu
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maksimum 198 kW (269 PS) güç ve 430 Nm tork güç sunan 
elektrikli motoru ile E-Transit, Avrupa’da satışa sunulan en 
güçlü tam elektrikli ticari araç unvanını kazanıyor. Arkadan 
çekişli düzenek de araç ağır yüklüyken üstün tutuş sağlıyor. 
Ford, Avrupa için ticari araç, çift kabin van ve şasi kabinli göv-
de stilleri, çeşitli uzunluk ve tavan yüksekliği seçenekleri, ayrıca 
4,25 tona kadar brüt araç ağırlığı alternatifleri ile değişik müşte-
ri ihtiyaçlarına yanıt verecek 25 farklı E-Transit konfigürasyonu 
sunuyor.

Ford E-Transit hep güncel kalacak 
Yeni E-Transit’in satışları ve servisi, Ford’un Avrupa’daki 1.000 
Transit satış ve servis merkezini de içeren 1.800’ü aşkın Ticari 
Araç bayisinden oluşan küresel ağı ile desteklenecek. E-Transit, 
ayrıca dizel Transit’lere uyumlu raf, donanım ve aksesuar sağ-

layan dünya çapındaki yüzlerce yetkili araç modifikasyon ve 
dönüştürme servisiyle iş birliğinden de yararlanacak. Ticari 
araç segmentine yeni giriş yapanların çoğu prototipler üretip 
test protokolleri geliştirirken ve zorlu kullanım koşullarını ele 
alırken Ford’un ticari araç ekosistemi, elektrikli araç takip ya-
zılımları ve filoların günlük operasyonlarını kesintisiz entegre 
etmelerini sağlayan bağlantılı çözümlerle genişlemeye devam 
ediyor.

Ford E-Transit, Ford Pro vizyonunun 
merkezinde yer alıyor 
Ticari araç profesyonellerinin işlerini maksimum seviyede ko-
laylaştırmayı hedefleyen Ford Pro, Ford’un yenilikçi ürün ga-
mıyla kullanıcılarına en işlevsel çözümleri sunmayı da görev bi-
liyor. Ford’un yenilikçi ürün gamının en yeni ticari üyesi Ford 

Geniş hacim, kolay yükleme alanı, 
daha fazla yük 
Yük bölmesinin hacminden ödün vermeyecek şekilde tasar-
lanan E-Transit’in bataryası gövdenin altında konumlandı-
rıldığı için 15,1 metreküpe kadar, başka bir deyişle arkadan 
çekişli dizel Transit ile aynı yükleme hacmi sunulabiliyor. 
Ford mühendisleri, yük bölmesinin hacmini optimize et-
mek için E-Transit’in güç aktarma sistemi ile arka süspansi-
yon sistemini yeniden tasarladı. Böylece, direksiyon hassa-
siyetini ve kontrollü kullanımı iyileştiren, ayrıca hem yüklü 
hem yüksüz durumda daha iyi tutuş sağlayan ağır hizmete 
uygun yarı çeki kollu bir süspansiyon sistemi yaratıldı.
Avrupalı müşterilere sunulacak E-Transit’in van versiyonu 
için 1.616 kilograma kadar yük taşıma kapasitesi ve kam-
yonet modelleri için 1.967 kilogram hedefleniyor. Aracın 

Keleşlerlife
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FORD, AVRUPA İÇİN TİCARİ ARAÇ, ÇİFT KABİN 
VAN VE ŞASİ KABİNLİ GÖVDE STİLLERİ, 

ÇEŞİTLİ UZUNLUK VE TAVAN YÜKSEKLİĞİ 
SEÇENEKLERİ, AYRICA 4,25 TONA KADAR BRÜT 

ARAÇ AĞIRLIĞI ALTERNATİFLERİ İLE DEĞİŞİK 
MÜŞTERİ İHTİYAÇLARINA YANIT VERECEK 
25 FARKLI E-TRANSİT KONFİGÜRASYONU 
SUNUYOR. E-TRANSİT’İN VAN VERSİYONU 

İÇİN 1.616 KİLOGRAMA KADAR YÜK TAŞIMA 
KAPASİTESİ VE KAMYONET MODELLERİ İÇİN 

1.967 KİLOGRAM HEDEFLENİYOR.



Avrupa’nın en çok tercih edilen ticari aracı Ford Otosan tarafından Kocaeli’de elektriklendi. 
Türkiye’nin ve Avrupa’nın ticari araç lideri Ford, dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli 

Transit’in ilk tam elektrikli versiyonunun, Avrupa’daki müşteriler için Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nda 
üretiliyor. 1967’den beri Ford Otosan tarafından üretilen, yıllardır Türkiye ve Avrupa’da en çok tercih edilen 

ticari araç olma özelliğini gururla taşımaya devam eden Ford Transit’in tam elektrikli versiyonu, 
Ford’un elektrifikasyon stratejisi kapsamında önemli bir yere sahip bulunuyor.

Keleşlerlife
Kapak Konusu
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FORD TRANSIT CUSTOM

FORD E-TRANSİT, 68 KWH 
KULLANILABİLİR BATARYA 
KAPASİTESİNİN YANI SIRA, 

WLTP İLE 315 KM’YE VARAN 
MENZİLİYLE GÜNLÜK 

ORTALAMA SÜRÜŞLERİNİN 
3 KATI MESAFEYİ 

VADEDİYOR. E-TRANSİT, 
DAHA DÜŞÜK BAKIM 

GİDERLERİ SAYESİNDE DE 
SERVİS MALİYETLERİNDE 
DİZEL MODELLERE GÖRE 

YAKLAŞIK YÜZDE 40 
DAHA FAZLA TASARRUF 

SAĞLIYOR. HEM AC HEM DE 
DC HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİNE 

SAHİP E-TRANSİT, YAKLAŞIK 
8,2 SAATTE YÜZDE 100 

ŞARJ OLABİLİYOR.

sunmaya devam ediyor. Maksimum 198 kW (269PS) ve 430 
Nm tork güç sunan elektrikli motoru ile E-Transit, Avrupa’da 
satışa sunulan en güçlü tam elektrikli ticari araç unvanıyla öne 
çıkıyor. Ford Pro’nun tüm detaylarını ilerleyen sayfalarımızda 
okuyabilirsiniz. 

Verimlilik, güç ve teknoloji üst düzey 
güvenlikle sunuluyor 
Ford Otosan tarafından Kocaeli Fabrikaları’nda üretilen Ford’un 
tam elektrikli ilk ticari modeli Ford E-Transit, kapsamlı sürücü 
destek sistemleri paketiyle bağımsız araç güvenlik değerlendir-
me kuruluşu Euro NCAP tarafından ticari araçlar alanında da 
Altın Ödüle layık bulundu. 
E-Transit’in Altın Ödül alması, Ford’un 2 ton segmentinde 
sürücü destek teknolojileri alanında Euro NCAP Altın Ödüle 
sahip yegane iki aracı sunması anlamına da geliyor. Ford, bu 
yeni ödül ile Ford Transit’in 2020 yılında Euro NCAP’ten aldığı 
Altın ödülden sonra hem 1 ton hem 2 ton segmentlerinde Altın 
ödüle sahip ticari van’ları olan tek van üreticisi oldu. 
E-Transit’in sunduğu sürücü destek teknolojileri arasında Yaya 
Algılama özellikli Çarpışma Önleme Yardımı, Trafik Levha Ta-
nıma özellikli Akıllı Adaptif Hız Kontrolü, Şerit Takip Uyarılı ve 
Yardımlı Kör Nokta Bilgi Sistemi, Kavşak Yardımı, 360 derece 
kamera ve Geri Manevra Fren Desteği yer alıyor. Euro NCAP’in 
uyguladığı simülasyonlarda park halindeki araçlara veya daha 

yavaş ilerleyen trafiğe yaklaşırken ya da öndeki bir araç ani fren 
yaptığında sürücü uyarıları ve aktif güvenlik teknolojisi aksi-
yonları test edildi. Ayrıca yola doğru koşan bir çocuğa, yoldan 
giden veya geçen bisikletlilere ve yayalara verilen tepkiler için 
de testler yürütüldü. Bu durumlar, Ford’un E-Transitlerin ço-
ğunlukla kullanılacağını öngördüğü kentsel ortamlardaki olası 
senaryoları temsil ediyor.

E-Transit, lansmanda ilgi odağı oldu. Ford E-Transit, 68 kWh kullanabilir batarya kapasi-
tesinin yanı sıra, WLTP ile 315 km’ye varan menziliyle günlük ortalama sürüşlerinin 3 katı 
mesafeyi vadediyor. E-Transit, daha düşük bakım giderleri sayesinde de servis maliyetlerinde 
dizel modellere göre yaklaşık yüzde 40 daha fazla tasarruf sağlıyor. Hem AC hem de DC Hızlı 
şarj özelliğine sahip E-Transit, yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabiliyor, 115 kW DC Hızlı 
şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.
Ford’un Avrupa’da hafif ticari araçlar için ilk kez sunduğu ‘Pro Power Onboard’ özelliği 
ilk tam elektrikli E-Transit’i 2.3 kw’a kadar bir mobil jeneratöre dönüştürüyor. Böylece, 
müşterilerin iş mekanlarında ve sürüş esnasında araç gereçlerini kullanmaya devam etme-
lerine ve şarj etmelerine yardımcı oluyor. Taşıma kapasitesinden ödün vermeyen E-Transit, 
van modelleri için 1.616 kg ve kamyonet modelleri için 1.967 kg’a varan yük kapasitesi 
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Ford Otosan’daki 30 yılı aşkın başarılı kariyer yol-
culuğunuz hakkında bilgi verir misiniz? Bunca süre 
zarfında sizin için unutulmaz olan kilometre taşları 
nelerdi? 
Ford Otosan’da işe servis mühendisi olarak başladım. 
Şirketin sıçrama ve büyüme için muazzam bir potan-
siyel barındırdığını daha o günlerde fark ettim. Önü-
nüze hedefinizi koyup çalıştığınızda potansiyelinizi 
harekete geçirebiliyorsunuz. Ben de hep daha farklı 
sorumluluklara kendimi hazırladım. İnsan zor he-
deflerle yüzleştikçe de kendini daha iyi tanıyor. Daha 
iyi tanıdıkça, potansiyelini geliştirmesi ve zorlaması 

için uygun bir ortam oluşuyor. Aslında 
kariyerim boyunca çok farklı ekiplerle 
çalıştım. Bu ekiplerin liderlerinin her 
birinden çok şey öğrendim. Geriye dö-
nüp baktığımda, beni en çok etkileyen 
iki şeyden söz edebilirim. İlki; 1997 yı-
lında Kocaeli fabrikalarının devreye alın-
masına odaklandığımız dönemdi. Bizim 
için devrimsel nitelikte bir işti. Önceden 
yılda 40-45 bin araçlık üretim adediyle 
çalışıyorken, 130 bin kapasiteli bir fab-
rika kurmak müthiş bir sıçrama oldu. 
Fabrika devreye girdikten kısa süre son-
ra Ford, üretim lokasyonlarından birini 
değiştireceğini bize bildirdi. Büyük bir 
fabrikanın transferini gerçekleştirdik. 
O süreci yönetmek zorluydu. O dönem 
orta kademe liderlik görevindeydim. Şir-
ketin bugününün ve bundan sonrasının 
temellerini aslında orada atmış olduk. 
Bir diğer dönüm noktası da; açıkçası 
pandemi süreci oldu. Bu dönemde bir 
arada olabilmek, işlerimizi sürdürürken 

sağlığımızı korumak, hayatımızı regüle 
edebilmek önemliydi. Bu süreçte ne ka-
dar güçlü bir ekip olduğumuzun ve in-
sanın adaptasyon kabiliyetinin ne kadar 
yüksek olduğunun farkına vardım. 

Otomotiv sektörü köklü bir değişim 
geçiriyor. Ford Otosan uzun süredir ku-
rumsal yapılanması, teknolojik atılımları 
ve çeşitli yatırımlarla sürecin yönlendiri-
cisi ve önemli bir parçası konumunda. 
Bu perspektifle sormak gerekirse, şirke-
tin yeni ‘lideri’ olarak masanızdaki önce-
likli konuları paylaşır mısınız? 
Ford Otosan olarak, otomotiv sanayin-
de baş döndürücü bir hızla devam eden 
teknolojik dönüşümde lider rol üstlen-
mek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Geçtiğimiz yıl, elektrikli ve bağlantılı 
ticari araç projelerimizi hayata geçir-
mek amacıyla, Türk otomotiv sektörü-
nün bugüne kadarki en büyük yatırımı 
olan 2 milyar Avro’luk yatırım planımızı 

açıkladık. 10 yılı kapsayacak bu yatırım 
vizyonu ile ülkemizin elektrikli ticari 
araç üretimindeki önemi artacak. Koca-
eli fabrikalarımız, Türkiye’nin, batarya 
montajı dahil, ilk ve tek elektrikli araç 
entegre üretim tesisi. Çalışmaları sür-
mekte olan diğer elektrikli araç projele-
rimizle birlikte Ford’un elektrikli ticari 
araç üretim üssü haline geliyoruz. Nisan 
ayında Avrupa’nın en güçlü, Türkiye’nin 
ilk elektrikli ticari aracı E-Transit’i tanıt-
tık. Ardından da Ford’un ikinci elekt-
rikli ticari aracı E-Transit Custom’ın 
dünyadaki tek ev sahibi olduğumuzu 
duyurduk. Bu araçlarımız, işletmelerin 
üretkenliğini artırmak ve maliyetlerini 
azaltmak amacıyla ileri bağlantı tekno-
lojilerinden yararlanacak ve tek bir plat-
form üzerinden yazılım, şarj, hizmet ve 
finansman çözümleriyle desteklenecek. 
Gelecek yıldan itibaren ise E-Transit 
Custom, Kocaeli fabrikalarımızda üretil-
meye başlanacak.

FORD OTOSAN LİDERİ GÜVEN ÖZYURT:

TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMDE 
LİDERLİK İÇİN 
CESUR ADIMLAR 
ATIYORUZ 
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Keleşlerlife
Söyleşi
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BU YILIN NİSAN AYINDA FORD OTOSAN’IN LİDERLİĞİNİ 
ÜSTLENEN GÜVEN ÖZYURT İLE GERİDE KALAN 
SÜRE ZARFINDA YAŞANAN GELİŞMELERİ VE 
OTOMOTİV EKOSİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİMİ KONUŞTUK. 
SEKTÖRÜN VE ŞİRKETİN BİR NUMARALI GÜNDEMİNİ 
OLUŞTURAN MOBİLİTE VE ELEKTRİFİKASYON 
BAŞLIKLARINDA SON DERECE HAREKETLİ BİR 
SÜREÇ YAŞADIKLARINI AKTARAN ÖZYURT, 
ROMANYA’DAKİ FABRİKA YATIRIMI VE 
TÜRKİYE’DE DEVAM EDEN DÖNÜŞÜM 
PROJELERİYLE FORD OTOSAN’IN KÜRESEL 
BİR OYUNCU OLMAYI SÜRDÜRDÜĞÜNÜ 
DİLE GETİRDİ. TEKNOLOJİK, VERİMLİ VE 
ÇEVRE DOSTU ARAÇLARLA ‘GELECEK 
ŞİMDİ’ VİZYONUNU DESTEKLEDİKLERİNİ 
VURGULAYAN FORD OTOSAN LİDERİ 
GÜVEN ÖZYURT, ŞİRKETTEKİ 32 YILLIK 
KARİYERİ BOYUNCA UNUTULMAZLARINI DA 
DERGİMİZ İÇİN PAYLAŞTI. 
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‘Gelecek Şimdi’ vizyonumuzla bağ-
lantılı olarak, geçtiğimiz aylarda uzun 
dönem sürdürülebilirlik hedeflerimizi 
açıkladık. İklim değişikliğinin etkilerini 
azaltmak amacıyla Ford Otosan olarak; 
binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari 
araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 
2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu 
araç satışını hedefliyoruz. Üretim tesis-
lerimiz ve Ar-Ge merkezimizde, 2030’da 
karbon nötr olmayı amaçlıyoruz. Yerleş-
kelerimizde kullandığımız elektriğinin 
tamamını yüzde 100 yenilenebilir kay-
naklardan elde ediyoruz. Tedarik zinci-
rimizdeki 300’den fazla tedarikçimizi ve 
ayrıca şirketimizin lojistik operasyonla-
rını 2035’te karbon nötr hale getirmeyi 
amaçlıyoruz. 

Ford Otosan 2022 yılında nasıl bir per-
formans sergiledi? 2022 yılı başında 
öngörülen hedeflerle gelinen noktayı 
değerlendirir misiniz?
Şirketimiz, 2021 yılı itibarıyla 8 milyar 
dolarlık cirosu ve 6.2 milyar dolarlık ih-
racatıyla Türkiye otomotiv sektöründe 
lider durumda. Üst üste 11 yıldır otomo-
tiv sektörünün, 7 yıldır da Türkiye’nin 
ihracat şampiyonuyuz. 
2022’nin ilk 10 aylık döneminde; orta 
ticari araçlarda yüzde 39,4’lük pazar 
payımızla tartışmasız liderliğimizi sür-
dürdük. Ocak-Ekim dönemi verilerine 
göre; hafif ticari araçlarda yüzde 31,3, 
ağır ticari araçlarda ise yüzde 26,1’lik 
pazar payına sahibiz. Binek araçlarda ise, 
kârlılık odaklı stratejimiz sürerken pa-
zar payımız yüzde 1,9 oldu. İlk 10 ayda 
yurt içi pazarda toplam 614.219 adet 
araç satışı gerçekleşirken, 62.870 adet-
le perakende satışlarda toplam payımız 
yüzde 10,2 oldu. Üretim adetlerine bak-
tığımızda; Ekim 2022 itibarıyla üretim 
adedimiz, yıllık yüzde 10 artışla 310.959 
olurken, ihracat adedimiz yıllık yüzde 5 
artarak 248.668’e ulaştı. Ford Trucks 
iş kolumuzun uluslararası büyümesi de 
devam ediyor. Yılın ilk 10 ayında Ford 
Trucks’ın uluslararası satışları yüzde 62 
artarak 6.410 adet olarak gerçekleşti. 
Ford Trucks ile 2024 yılında üç kıtada 
50 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Yur-
tiçinde yüzde 30 pazar payı hedefimizi 
asla elden bırakmazken, yurtdışında yer 
aldığımız pazarların bazılarında daha 
şimdiden yüzde 10 pazar payını geçmiş 
olmanın gururunu yaşıyoruz. 2022 yılı-
nın ilk 10 ayında toplam ihracat adetle-

rimizin yüzde 85’ini Batı Avrupa satışla-
rımız oluşturuyor. 

Ford Otosan gündeminin son dö-
nemdeki en önemli başlıklarından biri 
Romanya’daki fabrika yatırımıydı. Bu 
yatırımla ilgili güncel gelişmeleri, eko-
sistem içerisinde fabrikanın üstleneceği 
misyonu ve diğer yeni yatırım planlarını 
aktarır mısınız? 
Ford’un Craiova’daki fabrikasının üre-
tim ağımıza katılmasıyla birlikte Ford 
Otosan’ın üretim tecrübesi uluslararası 
bir boyuta taşındı. Craiova’nın Ford’un 
Avrupa’daki elektrifikasyon planların-
da önemli bir yeri var. Buradaki üretim 
gücü, Ford Otosan’ın ticari araç tasarımı, 
mühendisliği ve üretim konusundaki ge-
niş deneyimi ve bilgi birikimiyle birleşi-
yor. Bugün Avrupa’daki en verimli Ford 

fabrikalarından biri olan Craiova’nın 
başarı hikâyesine yeni ve daha da he-
yecan verici sayfalar ekleyeceğimize 
inanıyoruz. Tasarımını ve mühendisli-
ğini Ford Otosan’ın üstlendiği yeni nesil 
Courier’nin içten yanmalı van ve kombi 
versiyonları, gelecek yıl itibarıyla, tam 
elektrikli versiyonları ise 2024’ten itiba-
ren Craiova fabrikamızda üretilecek ve 
piyasaya sunulacak. Ayrıca Craiova’nın 
satın alımı ile birlikte Puma’nın üretim 
sorumluluğunu da üstlenmiş olduk. 
2024’te Puma’nın yeni tam elektrikli ver-
siyonu yine Craiova’da üretilecek.  Bu iki 
aracın ürün portföyümüze eklenmesiy-
le; iki ülkedeki dört tesisimizde Transit, 
Transit Custom, Courier ve Puma mo-
delleri ile bunların elektrikli versiyonla-
rını üreteceğiz. 2023’te başlayacak Yeni 
Nesil Courier üretimi için üç yıl içinde 
mühendislik harcamalarını da içeren 
490 milyon Avro’luk yatırım yapacağı-
mızı açıkladık. Craiova’da araç üretim 
kapasitesi yıllık toplam 272 bin adede 
yükselecek. Yeni nesil Courier üretimi 
yıllık 100 bin ve Puma üretimi yıllık 189 
bin adede kadar çıkabilecek. Kocaeli fab-
rikamızın da üretim kapasitesinin 650 
bin adede çıkarılmasıyla birlikte, 2025 
itibarıyla yılda toplam 900 binin üzerin-
de araç üretebileceğiz. 

İç pazarda fiyat artışları, araç tedarikin-
de yaşanan zorluklar, ikinci el araç paza-
rındaki dengesizliklerin sıfır araç satı-
şına yansımaları ve elbette rekabet gibi 
unsurları baz aldığımızda 2023 yılı için 
nasıl bir pazar ortamı öngörüyorsunuz? 
Size göre ivedilikle hayata geçirilmesi 
gereken yapısal düzenlemeleri yorumlar 
mısınız? 
Dövizdeki hareketlilik, dünyada ham-
madde ve tedarik maliyetlerindeki ar-

tışlar ve bulunurluk problemleri, bütün 
sektörleri etkiliyor maalesef. Fakat Ford 
Otosan’ın açıklanan güçlü finansal so-
nuçları ve tedarik problemlerini başarıy-
la yöneterek kaliteden ödün vermeden 
üretime devam edebilmesi, şirketimizin 
global ölçekte geldiği yeri ve öncü konu-
munu ortaya koyuyor. Şu ana kadar Ford 
Motor Company’nin aldığı önlemler ve 
tedarikçilerimiz ile yaptığımız planla-
malar neticesinde çip tedariğine ilişkin 
sorunların etkilerini en aza indirmeyi 
başardık. Ford Otosan olarak globaldeki 
tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 
Çip tedariğine ilişkin sorunlar ve fiyat 
artışlarından müşterilerimizin minimum 
seviyede etkilenmesi için üretim planları-
mızı ve süreçlerimizi gözden geçiriyor ve 
en üst seviyede verimlilikler yaratmaya 
çalışıyoruz. Bu sayede gelecek dönemde 
de Ford Otosan’ın son 11 senedir olduğu 
gibi Türkiye’nin ihracatta itici gücü ol-
maya devam edeceğine inanıyoruz.

Ford Otosan’ın bayi yapılanmasının di-
jital dönüşüm, mobilite ve çalışma ya-
şamındaki diğer değişimlere eş zamanlı 
olarak uyum sağlaması adına yürüttü-
ğünüz çalışmaları ve aynı paralelde bayi 
organizasyonunun ifade ettiği önemi 
değerlendirir misiniz? Bu yapının çok 
uzun süredir parçası olan Ford Keleşler 
hakkındaki düşüncelerinizi de paylaşır 
mısınız?
Bayilerimiz, bizim müşterilerimizle ara-
mızdaki köprülerimiz. Otomotiv sektö-
ründeki dönüşüme öncülük ederken, 
Ford Otosan Ailesi’nin birer ferdi olarak 
gördüğümüz bayilerimizden de büyük 
bir güç alıyoruz. Bayilerimizle birlikte 
geleceğin anahtarını elimizde tutuyoruz 
ve bu anahtarı en iyi şekilde kullanabil-
mek için dönüşüyoruz. Bu doğrultuda, 
2018 yılından bu yana bayilerimizle or-
tak kültür, değerler ve ilkeler belirlemek 
için çalışmalar yürütüyoruz. Kültür elçi-
liği mekanizması oluşturulması, garanti 

sürecinin iyileştirilmesi, müşteri çözüm 
merkezi ve ortak akıl platformlarının 
kurulması gibi konularda beraber adım-
lar atıyoruz. Oluşturacağımız müşteri 
sadakat takımlarının tek hedefi, müşteri 
beklentilerinin ötesine geçerek geleceğin 
müşteri deneyimini kurgulamak olacak.
Bayiliklerimizde de müşteri merkezli dö-
nüşüm sürecine ortak kültür çalışmamız 
ile başladık. Bu kapsamda “Sen iyiysen 
hepimiz iyiyiz” mottosu ile yürüteceği-
miz bu süreci destekleyecek şekilde kül-
tür elçileri programımızı başlatacağız. 
Dönüşüm yolculuğumuzun tamamlan-
ması ile bayilerimizde de pilot gruplarla 
çevik yapılanma sürecini başlatacağız.

Ford Otosan’daki uzun soluklu başarılı 
kariyerinizle sizi tanıyoruz ama bunun 
dışındaki Güven Özyurt özel yaşamında 
nasıl bir insan? Kişisel ilgi alanlarınızla 
birlikte aile ve iş yaşamındaki hassasi-
yetlerinizi, yaşam mottonuzu anlatır 
mısınız? 
Eşim ve iki çocuğumuzla birlikte mutlu 
ve sakin bir hayatımız var. İş yaşantım 
dışında sporla ve müzikle iç içeyim. ”Sen 
vücuduna bak, vücudun da sana baksın” 
anlayışını benimseyerek düzenli spor 
yapıyorum. Ayrıca lise yıllarımdan bu 
yana bateri çalıyorum. Müzik yapmak, 
çok sevdiğim bir uğraş. En büyük zevk-
lerimden biri, 60’lı ve 70’li yılların rock 
gruplarını dinlemektir. En büyük rol 
modellerim annem ve babam… Alçak-
gönüllülük, mücadelecilik, çalışma azmi 
ve olumlu bakış açısı gibi pek çok değer-
li özelliği bana annem ve babam öğretti.  
En büyük hayallerimden biri klasik bir 
otomobille Avrupa’yı dolaşmak. Baka-
lım, hayat neler getirecek...

FORD KELEŞLER, 
HEDEFLERİMİZE SOMUT 
KATKI SAĞLIYOR 
Keleşler bayimizle uzun yıllara 
dayanan köklü bir işbirliğimiz var. 
Değerli dostlarımız Banu ve Can 
Keleş’in liderliğinde Keleşler bayimiz 
Ford markamızı İstanbul’da layıkı ile 
temsil ediyor. İnovatif bakış açıları, 
müşterilerimizi merkeze alan hizmet 
anlayışı ve yetenekli çalışanları ile 
vizyonumuz doğrultusunda, işlerimizi 
geliştirmeye ve Ford markasını en çok 
tercih edilen mobilite markası yapma 
hedefinde değerli ve somut katkılar 
sağlıyorlar. Keleşler bayimize bu 
önemli yolculuğumuzda yarattıkları 
değer için teşekkür ediyor ve daha nice 
başarılı yıllar diliyorum.

SON DÖNEMDE OTOMOTİV 
SEKTÖRÜNDE YAŞANAN SORUNLAR 
VE FİYAT ARTIŞLARINDAN 
MÜŞTERİLERİMİZİN MİNİMUM 
SEVİYEDE ETKİLENMESİ İÇİN 
ÜRETİM PLANLARIMIZI VE 
SÜREÇLERİMİZİ GÖZDEN GEÇİRİYOR 
VE EN ÜST SEVİYEDE VERİMLİLİKLER 
YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ. BU 
SAYEDE GELECEK DÖNEMDE DE 
FORD OTOSAN’IN SON 11 SENEDİR 
OLDUĞU GİBİ TÜRKİYE’NİN 
İHRACATTA İTİCİ GÜCÜ OLMAYA 
DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUZ.
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TÜRK KIZLARI HAK ETTİKLERİ 
FIRSATLARLA KARŞILAŞTIKLARI 
YA DA ÇOĞU ZAMAN OLDUĞU 
GİBİ KENDİ FIRSATLARINI KENDİ 
YARATTIKLARI SÜRECE DÜNYA 
ÇAPINDA BAŞARILARIN BİR ADIM 
KIYISINDALAR. O BİR ADIMIN 
BELİRLEYİCİSİ DE HER ŞEYE RAĞMEN 
KARARLI DURABİLME YETENEĞİ 
OLUYOR. GİRİŞİ BU ŞEKİLDE YAPTIK 
ÇÜNKÜ DİSİPLİNLER ÜSTÜ, YARATICI, 
ÜLKESİ VE DÜNYASI İÇİN KAYGILI 
BİR SANATÇI VE AKADEMİSYEN 
OLAN DR. PINAR YOLDAŞ’I KONUK 
EDİYORUZ DERGİMİZE. PINAR 
YOLDAŞ SANAT, BİLİM VE ÇEVREYİ 
BULUŞTURAN PROJELERİYLE 
DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR, 
GELECEK İÇİNSE UMUDUMUZU 
YÜKSEK TUTMAMIZI SAĞLIYOR. 

BİLİMİN SESİNİ 
SANATLA BULUŞTURAN KADIN: 

PINAR YOLDAŞ
luboyayla çizdiğim resimlerden oluşan 
ilk sergimi açtıklarında beş yaşımday-
dım ve oldukça güzel geçtiğini anımsı-
yorum.  8-9 yaşlarımda daha realistik 
çalışmalar yapmaya başlamıştım. Gör-
düğüm şeylerin birebir aynısını çizebili-
yordum. Özetleyecek olursak çizmek ve 
kalem tutmak benim için konuşmadan 
önce edindiğim özelliklerdi. Tabii böy-
le olunca biçim, renk ve formlar benim 
düşünce biçimimi çok şekillendiriyor-
du. O zamanlarda çok rahatlıkla üç bo-
yutlu düşünebiliyordum. Böyle bir ye-
teneğim vardı. Ama ülkemizdeki eğitim 
sistemi, toplum; sanatla ilgilenmeyi bir 
meslek olarak kabul etmiyor. Sistem ve 
toplum materyal başarıya bakıyor. Bazı 
toplumlar sanatın, kültürel faaliyetle-
rin ve bilgi üretmenin önemini henüz 
kavrayabilmiş değil. Ancak bu çocukla-
rın ve ailelerin tercihi olmasa da içinde 
bulundukları sistem buna itiyor. Geçim 
kaygısı, kariyer çocukların hayallerinin, 
yeteneklerinin önüne geçiyor. 

Seçtiğiniz bölümler de sizin işinizdeki 
farklılığınızı ortaya koyuyor. Her bö-
lüm sanatınızın bir parçasını oluşturu-
yor değil mi? 
İzmir Fen Lisesi’ni kazanmam, benim 
için dönüm noktalarından biridir. Okul-
da bilişsel düşünce sistemim gelişti. 
Okulumuzda üniversite düzeyinde eği-
tim alıyorduk. Bu süreçte en çok ilgimi 
çeken ders ise kimyaydı. TÜBİTAK’ın 
kimya olimpiyatlarına katıldım. Hat-
ta okul takımındaki tek kız bendim ve 

madalya kazandım. Tabii herkes kimya 
ile ilgili bir bölüm seçeceğimi düşün-
dü. Ancak o dönem mimarlığı sanata 
daha yakın buldum. Böylelikle Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 
mimarlık hayatım başladı. Sonrasında 
Bilgi Üniversitesi’nde Görsel İletişim 
Tasarımı’nı bitirdim. Orada okurken 
bilgisayar ve kod yazmanın ne kadar 
önemli olduğuna karar verip İTÜ Bilgi-
sayar Mühendisliği Bölümü’nde master 
yaptım. Sonrasında UCLA’da Medya 
Tasarım Sanatları Bölümü’nde okudum; 
ilk nörobilim dersimi burada aldım ve 
çok ilgimi çekti. Sanat ve nörobilimi 
bir araya getirmek üzere doktoramı da 
Duke Üniversitesi’nde tamamladım. 

Sanattan nörobilim alanına geçişiniz 
nasıl oldu? Beynin işleyişine merakınızı 
nasıl fark ettiniz?
Bir insan hayatının tamamını çizerek 
sanat için geçirince ve kimliği de bu 
yönde şekillenince şöyle sorular sor-

maya başladım: “Benim gibi insanlar 
diğerlerinden farklı mı? Ben bir şeyi 
hayal ederken ya da çizerken beynim 
nasıl çalışıyor? Yaratıcılıkla hayal gücü 
arasında ne gibi bağlantılar var? Duygu 
nedir, nasıl oluşuyor?” Çünkü sanatın 
en önemli güçlerinden biri insanların 
duygularını ve düşüncelerini aktive et-
mektir. Mesela bir müzik dinlediğiniz-
de modunuz değişiyor ya da bir film 
izlediğinizde çok etkilenip günlerce 
onu düşünüyorsunuz. Sanat, insanı bir 
duygudan alıp bambaşka bir duyguya 
götürme gücüne sahip. Bu güç başka 
bir alanda yok. Bunlar üzerinden iste-
dim ki, sanatın nasıl çalıştığını, sanatın 
insan bedeninde ve aklında nasıl ortaya 
çıktığını anlayayım. Bunun için de bili-
me yöneldim ve Duke Üniversitesi’nde 
doktoramı bitirdim. Nörobilim alanın-
da çok iyi olan bir üniversite. Alanında 
“en” olanlarla çalışma fırsatı buldum ve 
çok şey öğrendim. Tabii tüm bu süreç-
lerde sanatsal çalışmalarım bir yandan 
devam ediyordu.

Siz birtakım zorlukları aşarak, müca-
dele ederek bu noktaya geldiniz. Peki, 
neler yaşadınız bu süreçte? 
Kariyerimin oluşması ve eserlerimin 
ortaya çıkması çok uzun süre aldı. Bu 
noktalara gelmek benim için daha uzun 
sürdü. Çünkü hem Türk’üm hem kadı-
nım hem de maddi olanakları yüksek 
bir ailenin çocuğu değilim. Çalışırken 
her şeyi düşünmek durumunda kaldım. 
Böyle uzun bir yolculuk yaşadım, tüm 
zorlukları aştım. Tabii bu da sanatsal 
projelerimi etkiledi. 2003’te düşündü-
ğüm projeleri 2015 yılında yapabildim. 
2006 düşündüğüm projenin açılışını 
geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdim. Bu 
sebeple yetenekli kişilere destek olmak, 
önlerini açmak gerekiyor. Bunların fon-
lar oluşturularak ülkemizde yapılması 
şart. Yetkili kültürel üreticileri destekle-
mek son derece önemli. Artık dünyada 
dijital sanat alanında Türk sanatçılar ba-
şarılı diye düşünmeye başladılar ki, bu 
çok önemli bir şey. Bizim ülkede sanatçı 
olmak, dünyaya açılmak zor ve bunun 
düzeltilmesi ve desteklenmesi gerekiyor.

“Sanatçının vicdani bir 
sorumluluğu vardır”
Yaşayan sistemlere karşı inanılmaz bir 
ilgim var. Çok merak ediyorum ve çok 

Çocukluğumuz, temas ettiğimiz kişi-
ler hayatımıza yön veriyor. Siz nasıl bir 
çocuktunuz? Büyüdüğünüz ortamdan 
bahseder misiniz?
Mimar bir baba ve bilim insanı bir an-
nenin çocuğu olarak dünyaya geldim. 
Ebeveynlerimin meslekleri daha haya-
tımın ilk yıllarında bana ilham oldu. 
Babam sürekli evde çizimler yapardı. 
Onu gözlemlerken tamamen doğal bir 
şekilde ben de çok erken yaşta elime 
kalemi alıp çizmeye başlamışım. Dikkat 
süresi çok uzun bir çocukmuşum. Eli-
me aldığım resim defteriyle tüm günü 
geçirirmişim. Bu söylediklerim henüz 
iki- üç yaşlarımı kapsıyor. Dolayısıyla 
çocukluğum hep resim yaparak geçmiş 
ve tabii küçük olduğum için bunun bi-
lincinde değildim. Çünkü benim için 
çok doğaldı bunlar. Ama bizimkiler su-
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yanus hayal ettim. Projeye başladığımda 
plastik kirliliğiyle ilgili özellikle Türkiye 
gibi ülkelerde bir bilinç yoktu. Peki, bu 
bilinci nasıl oluşturabiliriz düşüncesiy-
le yola çıktım. Sonrasında kurgusal bir 
dünya yarattım. Bununla birlikte ekosis-
tem için yeni canlılar, yeni bitkiler, yeni 
biyolojik sistemler üretmeye başladım. 
Bu projem özellikle Avrupa’da çok ilgi 
gördü, çok büyük müzelerde sergilendi. 
2021 yılında Venedik Bienali’nde gös-
terdiğim projem de bununla ilgiliydi. Bu 
seferki projeye, ‘Deniz Bitti; 2048’ adını 
verdik. Okyanusta karbon miktarının 
ve asitliğin artmasından plastik kirliliği-
ne, aşırı avlanmadan iklim değişikliğine 
kadar birçok konuyu ele aldım. Bu pro-
jem hâlâ devam ediyor. Yeni Projem ise 
“Kara Bitkiler”. Bu projede ise ‘tüm bit-
kiler yeşil yerine siyah olsaydı ve güneş 
enerjisini çekebilseydi iklim değişikliği-
ne etkisi ne olurdu’, ‘iklim değişikliğiyle 
mücadele eden bitkiler üretebilir miyiz’ 
sorularına yanıt arıyorum. 

Çözüm odaklı, akıllı ve 
makam sahibi kedi: Kitty AI
Kitty AI projesine gelecek olursak, ya-
pay zekâ artık çok önemli bir kavram. 
Sanat alanında da çok fazla kullanıl-
maya başlandı. Ama aslında nedir ve 
bize nasıl yardımcı olur; yapay zekânın 
gidebileceği en son nokta nedir soru-
larıyla yol çıktım. Dolayısıyla dünyada 
yönetimsel açıdan yaşanan sorunları 
düşününce bir yönetici, politikacı hayal 
ettim. Yapay zekânın da bugüne kadar 
ki yapay zekâlardan farklı olmasını iste-
dim. Bu nedenle projemin yüzünü özel, 

duygusal, özgür, komik bir hayvan olan 
kedi olarak belirledim. Zira projemi ha-
zırlarken sokaktan bulduğum bir kedi 
de bana eşlik ediyordu. Buradaki yapay 
zekâ, herhangi bir ülkenin bütün sorun-
larını datasında tutup ülkedeki tüm va-
tandaşlarıyla da birebir ilgilenebiliyor. 
Telefonunuzdan bağlanıp sorunlarınızı 
aktarabiliyorsunuz. Yapay zekâ olduğu 
için 3 milyona yakın kişiyi ve talebini 
hafızasında tutabiliyor; karar verebi-
liyor. Aynı sıkıntı çok kişi tarafından 
aktarıldığında hemen harekete geçip o 
sorunu çözebiliyor. Diğer yapay zekâ 
uygulamalarıyla iletişime geçip hemen 
müdahale edilmesini sağlıyor. Bürok-
rasi yok, elektronların hızında sorunlar 
çözülebiliyor. En güzel yanı da yapay 
zekânın bir taraf tutmaması. Bir güç 
gösterisine ihtiyacı yok, egosu yok. Her-

kes onun için eşit. Duygusal olarak da 
kedilerin duygusal kapasitesine sahip; 
pazarlıksız sevebiliyor. Benim hayalim 
bu projeyi üretebilmek elbette. Umarım 
önümüzdeki yıllarda gerçekleşebilir.

Son olarak neler söylemek istersiniz? 
Türkiye çok güzel insanlarla dolu bir 
ülke. Atatürk’ümüzün dediği gibi zeki 
ve çalışkan insanlar. Bunu ve özellikle 
Türk kadınının potansiyelini fark etmek 
gerekiyor. Bir sanatçı olarak gösteriş, şa-
tafat peşinde değilim. Dünyanın sorun-
larına farklı bir bakış açısı kazandırmak 
ve farkındalık yaratmak amacındayım. 
Aynı zamanda sanat ve kültürle ilgile-
nen kişilerin vicdanları nereyi gösteri-
yorsa o yöne çekinmeden, korkmadan 
ilerlemelerini ve her zaman yaratıcılık-
larını korumalarını istiyorum.

soru soruyorum. Her işleyiş bende keş-
fetme ve hayranlık hissi uyandırıyor. 
Biyolojik hayatın bir yandan ne kadar 
hassas ama bir yandan ne kadar güçlü, 
komplike ve hayranlık uyandırıcı bir 
durum olduğunu anlamış; buna saygı 
duyan bir toplumda yaşamak istiyorum. 
Çünkü toplumları yönlendiren genelde 
kültür ama kültür de çok hızlı değişebi-
len bir şey. Sanatçıların, kültür üretimi 
yapan insanların bu anlamda bir sorum-
luluğu olduğuna inanıyorum. Bu sebep-
le bir vicdani sorumluluğum olduğunu 
düşüyorum ve projelerimi bu sorum-
luk üzerinde şekillendiriyorum. Kendi 
duygularım üzerinde değil, toplumun, 
dünyanın duygusu üzerinden hareket 
ediyorum. 
Türkiye’den uluslararası alanda ba-
şarı kazanmış bir Türk kadını olarak 
çıkmak kolay değil. Özellikle de sanat 
alanında... Uluslararası üne sahip üni-
versiteler, yeteneği hemen tanıyor, bu 
anlamda öğrencilerine destek oluyor, 
burs veriyor. Ama sanat alanında böyle 
bir sistem yok, bu alanda var olabilmek 
için kişisel desteğinizin mutlaka olması 
gerekiyor. Yani maddi desteğe ihtiya-
cınız var. Ben bu anlamda şanslıydım 
burs kazanarak okuyabildim. Yoksa 
yurt dışında eğitim görmem mümkün 
değildi. Sanat çok kaotik bir sistem, 
belirli hedeflere ulaşmak çok kolay de-
ğil. Türkiye’den çıkıp, belli bir finansal 
kaynağı olmadan kültür üretmek ve bir 
konuma gelmek oldukça zor. Çok yete-
nekli olmak ya da işi çok iyi yapıyor ol-
mak yetmiyor. Bu anlamda Türkiye’den 
gelen bu alanda olmak isteyen özellikle 

kız çocuklarına destek oluyorum. Tabii 
bizim alanda istemek ve ısrarcı olmak 
gerekiyor; “Kaybettim ama tekrar de-
neyeceğim” diyebilmek lazım.  Gururla 
söylüyorum, benimle çalışan Türk kız 
öğrencilerim var. Olanak tanındığında 
başarı geliyor.

Kitty AI, Deniz Bitti 2048 gibi projele-
riniz çok kıymetli ve farkındalık yarata-
cak projeler. Genel olarak projeleriniz-
den bahseder misiniz? 
ODTÜ’de mimarlık okurken yaşayan 
bir kütüphane projesi önerdim. Duvar-
ları hücrelerden oluşan ve dokunanlar-
da gerçeklik hissi uyandıran yaşayan bir 
kütüphane hayal etmiştim. O zamanlar 
jüri beğenmemişti ama bunun gibi fan-
tastik ve bilim kurgu üzerinden ‘neden 
olmasın’ sorusunu sorduran projelerle 
yola çıkmaya karar vermiştim. 
Tabii bu projelerimin esere dönüşme-
si ve dünya çapında ilgi görmesi çok 
uzun zaman aldı. Amerika’da yaptığım 
ilk tasarım çalışması, ‘Spekülatif Yaşam 
Formları’ projemdi. Kadın ve erkek üre-
me sistemlerini ele aldım. Bu sistemler 
nasıl gelişiyor görmek ve anlatmak iste-
dim. Çünkü bilime inanılmaz bir ilgim 
ve açlığım vardı. Bu projede gördüm 
ki, erkekler de aslında 13. haftaya ka-
dar kadın üreme sistemiyle yola çıkıyor. 
Kadının şablonu üzerinden erkek üre-
me sistemi gelişiyor, sonrasında deği-
şim başlıyor. Buradan hareketle heykel 
şeklinde suyun içinde nefes alıp veren, 
yaşayan organlar tasarladım. 2013 yı-
lındaki ‘Aşırılık Ekosistemi’ projemde, 
plastikten kendini yenileyebilen bir ok-
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ÖZELLİKLE KADINLAR KÜLTÜREL 
VE ÇEVRESEL KONULARA DAHA 

DUYARLI. ÇÜNKÜ BİZ KADINLARIN 
ÜRETİMLE, DOĞUMLA, BÜYÜMEKLE 

DAHA ÖZEL BİR BAĞIMIZ VAR. 
DÜNYA ÇAPINDA SES GETİREN 
İNSANLARA DÖNÜŞEBİLECEK 

ÇOK YETENEK VAR ÜLKEMİZDE 
AMA OLANAKLAR SEBEBİYLE 
HAREKETE GEÇEMİYORLAR. 

TOPLUMUMUZUN KADINLARA BAKIŞ 
AÇISINI DEĞİŞTİRMESİ GEREKİYOR; 

KADINLARIMIZ KORKUYLA YAŞIYOR, 
ÖZGÜR OLAMIYOR. ÇÜNKÜ ÖYLE 

YETİŞTİRİLİYORLAR. KORKULARI AŞIP 
DİĞER TARAFA GEÇEBİLDİĞİMİZDE 

YETENEKLERİMİZİ ÖZGÜRCE 
GÖSTEREBİLİYORUZ.
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KAŞ
ANTALYA

NEMRUT DAĞI
ADIYAMAN

Coğrafi, tarihi ve sualtı 
güzellikleriyle Anadolu’nun bir 
başka cennet köşesidir Kaş. Bir 
kere giden, artık ömrü boyunca 
orada tekrar bulunma isteğine 
karşı koyamaz. Türkiye’nin en 
gözde tatil bölgelerinden biri 
olmasına rağmen doğallığını, 
sıcaklığını sürdürebilen ender 
yerlerden biri olan Kaş, güneş 
kâşiflerinin de gözdesi. Zira 
bulunduğu konum itibarıyla 
güneşin benzersiz ışık oyunları 
denizin üzerinde bakmaya 
doyulmayan manzaralar 
oluşturur. Bir meditasyon 
kaynağı ya da ruhu tazelemenin 
keyifli bir yoludur Kaş’ta gün 
batımını izlemek. 

2150 metre yükseklikteki 
Nemrut Dağı, gün batımı 
deyince akla ilk gelen yerlerden 
biri. Eşsiz bir manzaranın 
üzerine doğru alçalan güneş, 
eski çağlardan hisler yaşatıyor 
izleyenlere. Ve biliyorsunuz, 
Nemrut Dağı, o görkemli 
heykelleriyle meşhur. Antik 
dönemlerde birbiriyle sürekli 
mücadele halindeki batı ile 
doğu kültürünü harmanlayan 
bu heykellerin bir kısmı 
güneşin doğuşunu selamlarken 
bir kısmı da batışını selamlıyor. 
Heykeller başlı başına ayrı 
bir yazının konusu ama 
konumları itibarıyla Türkiye’de 
gün batımının izlenebildiği 
en eşsiz noktalardan birinde 
yer alıyor. Kommageneli 
Kral Antiochus’un dönemin 
çok tanrılı dinlerini tek bir 
çatı altında buluşturma 
hedefini simgeleyen heykeller, 
gün batımında neredeyse 
canlanıyor. Arkeolojik olarak 
tamamı keşfedilememiş olan 
bu bölgede güneşle vedalaşmak 
herkesin mutlaka yaşaması 
gereken bir deneyim.

Şeytan Sofrası, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yer alan muazzam 
güzellikteki bir tepe. Gündüz geceye dönerken, eskilerin 
tabiriyle kerahat vakti göz alabildiğine bir manzara, huzur veren, 
dinginleştiren bir coğrafyada bulunmak gerçekten eşsiz bir 
deneyim. Şeytan Sofrası, adını üzerinde konumlandığı volkanik 
bir oluşumdan alıyor. Lav birikintisinin yuvarlak görünümü 
nedeniyle sofraya benzetilen bu oluşum, hâkim olduğu irili 
ufaklı bir sürü ada ve denizle görenleri kendine hayran bırakıyor. 
O hayranlığa bir de gün batımı eklenince mitolojinin doğal 
bir parçası haline geliyorsunuz. Mitoloji demişken buranın 
hikâyesinden bahsetmemek olmaz. Hikâyeye göre; Zeus’un İda 
adında bir sütannesi vardır. İda, şeytanın Zeus’a zarar vereceğini 
düşünür ve bunu engellemek için şeytanı kovar. Bu şeytanın üç 
ayaklı olduğuna inanılır. Şeytan kaçarken bıraktığı ayak izlerinden 
birinin Şeytan Sofrası’nda olduğuna inanılır. Diğer ayak izleri ise 
İda dağlarının eteğinde ve Midilli Adası’ndadır.
Şeytan Sofrası özellikle yaz aylarında gün batımını izlemek 
isteyenlerin akınına uğruyor. O yüzden bir yaz tatili burayı ziyaret 
edecekseniz erken gitmekte fayda var. Ama emin olun yılın her 
mevsimi bu muazzam güzelliğe şahitlik edebilirsiniz. Kesinlikle 
gitmeye ve görmeye değer... 
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ERKEN KÜLTÜRLERDEN BUGÜNE, GÜNEŞE HER VEDA İÇGÜDÜSEL 
BİR DİNGİNLİK KATAR İNSANA. O YÜZDEN GÜNEŞ KIZIL TEPELERİN 

ARDINDA YA DA KIRMIZI SULARIN DERİNLİĞİNDE KAYBOLURKEN 
İZLEMEK AYRI BİR TUTKUDUR. İŞTE BU TUTKUYU İÇTEN 

YAŞAYANLAR İÇİN BİR REHBER HAZIRLADIK. 
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KIZIL UFKA 
KADİM BAKIŞ 

Geceyle gündüzün mutlak belirleyicisidir güneş. Kimi kültürde yeniden dirilmenin, kimisinde ise iyiyle 
kötünün sonsuz mücadelesidir. İyi olan ancak kötünün bilinciyle değerlidir. O nedenle de güneş her ne 
kadar evrende bir zerre olsa da bizim için hem yaşamsal hem felsefi bir varlığa sahiptir. İnsanlık, güneşin 
izinde muazzam bir medeniyet geliştirse de, gün sonunda onun büyüklüğü karşısında hayranlığını gizle-
yemez. Bu hayranlığın en güzeli de Anadolu’da yaşanır. Kuzeyden güneye, doğudan batıya gün batımının 
efsaneleştiği bir yer mutlak vardır. Bu sarı sıcak sayfalarda o yerlerin en etkileyicilerini sıraladık…

ŞEYTAN SOFRASI
AYVALIK
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KAPADOKYA
NEVŞEHİR 

POLANTE FENERİ 
BOZCAADA 

Anadolu’nun coğrafi 
zenginlikleri, aynı zamanda 
güneşle gizli bir ilişki içinde 
gibi. İşte bu yerlerden 
bir diğeri de Kapadokya. 
Gidenler zaten bilir ama 
henüz gitmeyenler için şöyle 
tarif edelim bu bölgeyi; doğal 
bir film platosunda tarihle, 
kültürle, doğayla kimlik 
kazanmış bir diyar Kapadokya. 
Güneş ise bu bölge üzerinde 
batarken öyle ışık oyunlarına 
neden oluyor ki, bazen bir 
bilim kurgu filminin setinde 
ya da kurgusal bir sanat 
enstalasyonunun merkezinde 
gibi hissediyorsunuz kendinizi. 
Şimdilerde yerli turistler 
için deneyimlemesi bir hayli 
masraflı olacaktır ama gün 
batımı balon turlarının bu 
görsel hazzı bambaşka bir 
boyuta taşıdığını eklemek 
gerekiyor. Kızılçukur Vadisi, 
Kapadokya’da gün batımının 
en iyi izlenebileceği yerlerin 
başında geliyor. Aslında günün 
her saati muazzam bir görsellik 
sunan bölge, dünya benzeri bir 
gezegende bulunuyormuş hissi 
yaşatıyor. 

Yolumuz bir kez daha düştü Ege’ye. Bozcaada, Ege’nin kalbinde, nevi şahsına münhasır bir coğrafya sunuyor 
ziyaretçilerine. Şimdilerde çok popüler, o nedenle daha önce deneyimlemiş olabilirsiniz. Ama bu yazdıklarımız, gidip 

görmeyenlere ilham olsun. Bozcaada’nın batısındaki bir uç noktaya 1861 yılında inşa edilen Polente Feneri, gün 
batımının efsaneleştiği bir başka özel konumda bulunuyor. Denizden yaklaşık 30 metre yükseklikte yer alan Polante 

Feneri, yalnızca gün batımında değil, orada bulunduğunuz her anda mitolojik kahramanların efsanelerini yaşatıyor. Yine 
aynı bölgede yer alan rüzgargülleri, manzaraya ayrı bir güzellik katıyor. Topraktan göğe yükselen uzun çiçek gövdeleri 

gibi, gün batımının karanlığında yaprakları uçuşuyor. Bozcada’da gün batarken, içinizde gizlediğiniz en güzel hisler 
kendi gündüzlerine uyanıyor. 

VAN GÖLÜ
VAN

FİLYOS
ZONGULDAK 

Van Gölü dedik ama yanıltıcı 
olmayalım. Türkiye’nin bu 
en doğusunda, sadece Van 
Gölü’nde değil tüm şehirde 
gün batımı sürprizleri 
bekliyor ziyaretçilerini. 
Van, coğrafyanın ve tarihin 
ince ince şekillendirdiği 
bir dantel gibi. Dolayısıyla 
güneş ışıkları dantel 
üzerine vurunca, doyumsuz 
manzaralar beliriyor her 
noktasında. Van Gölü, 
güneşin kızıl nağmelerini 
kulaklara fısıldarken, hemen 
bir tepenin üzerindeki 
kadim yapı, ardındaki 
güneşin heybetiyle “ben 
asırlardır buradayım” diyor. 
Gün batımının en güzel 
izlendiği yerlerden biri olan 
Van Gölü, hem yaz hem de 
kış mevsiminde etkileyici 
görünümünü devam 
ettiriyor. 

O hırçın Karadeniz’in 
dağınık beyaz mavi saçları, 
akşam vakti kızıl bir 
renge bürünür. Güneş, 
Karadeniz’in sularında 
kaybolurken, maviden kızıla, 
derinden gökyüzüne kadar 
fırça darbelerini konuşturur. 
Uçsuz bucaksız boşlukta, 
Filyos kıyılarından nice 
hayaller kurulur. Kimi 
sevgiliye, kimi geçmişe, kimi 
geleceğe meçhul dilekler 
tutulur. Ama Karadeniz’in 
bu sakin kasabası, gün 
batımında benliğini bulur. 
Üstelik hiç uzakta değil, 
Zonguldak’ın yanı başında, 
Karadeniz’in tam kalbinde. 
Düşünürken bile şair olası 
geliyor insanın, hele siz bir 
de yakından görün...



Başlıkta pandemiyi kullandık ama pan-
demi, epidemi gibi kavramlar bilimsel 
literatürde kapsadıkları alana ve insan 
sayısına göre sınıflandırılıyor. Epidemi, 
bir coğrafyada meydana gelen ve nüfu-
sun yüksek bir oranını etkileyen salgın 
hastalıklara deniyor. Pandemi ise bir 
kıta veya dünya yüzeyinde çok geniş 
bir alana yayılan, etkisini büyük ölçü-
de hissettiren salgın hastalıklar şeklinde 

ifade ediliyor. Burada çok kilit bir ayrım 
var. Bir salgın hastalığın pandemiye dö-
nüşmesi bundan birkaç yüzyıl öncesine 
kadar çok mümkün değildi. Ne zaman 
ki, çeşitli nedenlerle coğrafi hareketlilik 
hız kazandı, o zaman hastalık yayılımı 
da çok geniş alanları içine alabildi. Şöy-
le düşünelim, ulaşım imkânlarının çok 
kısıtlı olduğu tarih dönemlerinde ortaya 
çıkan bir hastalığın salgına dönüşmesi 

ancak o köy ya da kasabayla sınırlıydı. 
Üstelik şehirleşme bugünkü gibi yoğun 
olmadığından hastalık belirli bir nüfusu 
etkileyip ortadan kayboluyordu. Şimdi 
ise birkaç saat içerisinde kıta değiştire-
biliyor, kendimizle birlikte varsa hasta-
lıklarımızı bir ülkeden bir diğerine ta-
şıyoruz. İşte pandeminin bu denli hızlı 
yayılması ve çaresiz kalınması bu hare-
ket hızına bağlıydı.  

PANDEMİNİN 
BİNLERCE YILLIK TARİHİ 
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YAKLAŞIK ÜÇ YIL ÖNCESİNE 
KADAR DAHA ÇOK BİLİM 
KURGU YA DA GERİLİM 

FİLMLERİNİN ÖZNESİYDİ, 
SONRA HAYATIMIZIN 

PARÇASI OLDU. ASLINDA 
PANDEMİ ÇOK YENİ BİR 

KAVRAM DEĞİLDİ. SADECE 
BİZ YENİ TANIDIK AMA 

BAKIN GEÇMİŞTE NE DERİN 
İZLER BIRAKMIŞ…

ANTIK MISIR’DAN BUGÜNE 
PANDEMI ATLASI 
Toplumun büyük kısmında etkili olan salgın 
hastalıkların bilinen ilk örneklerine Antik Mısır’da 

rastlıyoruz. Bu tesadüf değil çünkü insanların bir arada, 
yoğun şekilde yaşamaya başladığı ve tarihsel kayıtlar 

tutulan dönem Antik Mısır’a uzanıyor. Nil nehri boyunca 
sivrisineklerin, çekirgelerin ve bazı parazitlerin neden olduğu 

hastalıklar, Mısır medeniyetini uzunca bir süre etkilemiş. Bazı 
kadim kitaplarda ve o dönemden kalan arkeolojik yazıtlarda salgın 

hastalıklarla ilgili bölümlere rastlamak mümkün. Erken hanedanlık 
döneminden itibaren yaşanan salgınlar, dini bir takım inanışların 
gelişmesinde etkili olmuş. 
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IKI ASIRLIK SALGIN:
JÜSTINYEN VEBASI
Ayasofya’nın henüz tamamlandığı, İmparator Jüstinyen’in 
hüküm sürdüğü 541 yılında İstanbul büyük bir çekim 
merkezi haline gelmişti. Ancak tam da o tarihlerde Mısır, 
Filistin, Suriye ve Anadolu’yu etkisi altına alan bir salgın 
hastalık, nihayetinde İstanbul’a kadar uzandı. Tarihin o 
döneminde bilinen en büyük karantina uygulamalarından 
biri hayata geçirildi ancak özellikle fareler hastalığın 
yayılmasında öncü rolü üstlendi. Bu yeni türeyen hastalık 
yaklaşık 150 yıl boyunca 50 milyona yakın insanın 
hayatını kaybetmesine neden oldu. 

KARANLIK ÇAĞIN KARANLIK HASTALIĞI;
KARA ÖLÜM 
Jüstinyen Vebası’ndan yaklaşık 600 yüzyıl sonra insanlık 
tarihinin en büyük pandemisi Avrupa’da ortaya çıktı. 1347-1351 
yılları arasında Avrupa’da zirveye ulaşan salgın, dünya tarihini 
değiştirecek düzeyde etkiliydi. Kötü yaşam koşulları, hijyen 
eksikliği, temiz suya erişimin zorlaşması, süregelen savaşlar, 
kıtlık ve bazı kaynaklara göre kedilerin topluca katledilmesi 
gibi nedenlerle uzun bir süre insanlığı etkisi altına aldı. Kökeni, 
kemirgen hayvanlar üzerinde yaşayan parazitlerdi. Veba, 14. 
yüzyılda 475 milyon olan dünya nüfusunu 350-375 milyona 
düşürdü. Salgında en çok karşılaşılan Bubonik veba, kasıkta ve 
koltuk altında yani lenf bezlerinde ağır bir şişliğe sebep oluyordu 
ve siyah renginden dolayı Kara Ölüm adını almıştı. 

ISPANYOL GRIBI 
Kara vebadan sonra 16. Yüzyılda Yeni Dünya Çiçek Hastalığı 
56 milyon, İtalya vebası (1629-1631) 1 milyon, Çin’de ortaya 
çıkan ‘Üçüncü Veba’ (1885) 12 milyon, ABD’de ortaya çıkan 
Saruhumma (1800’ler) 150 bin, Rus Gribi (1890) 1 milyon 
insanın ölümüne yol açtı. 1918 yılında ise tam da Birinci Dünya 
Savaşı’nın sonlarında İspanya dışında, Fransa, İngiltere ve İtalya 
gibi Avrupa ülkelerini de içine alan İspanyol gribi pandemisi 
ortaya çıktı. 1918 ve 1919 yılları arasında dünya nüfusunun 
yaklaşık olarak 3’te 1’ini etkiledi. 

YAKIN TARIH PANDEMILERI 
Dünya İspanyol Gribini atlattıktan sonra pandemiler sona ermedi. Bazıları bugün de devam eden HIV/AIDS, 

Domuz Gribi, SARS, Ebola gibi salgınlar insanlık tarihine yön vermeye devam ediyor. Ancak özellikle son dönemde 
görülen pandemilerde doğanın tahrip edilmesi, iklim değişikliği ve genelde insanlarla yan yana gelmeyen bazı yabani 

türlerle temasın artması, yeni salgınların ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor.  

ROMA 
IMPARATORLUĞU’NUN 

KORKULU RÜYASI: 
ANTONINUS VEBASI

Tarih dönemleri içerisinde pandemiyle benzeşen 
özellikler taşıyan ve kayıt altına alınan ilk salgın 

hastalık MS 165-180 yıllarını kapsayan Antoninus 
Vebası. Yaklaşık 15 yıl içerisinde 5 milyondan fazla 
insanın yaşamını yitirmesine neden olan hastalığın 

Yakın Doğu’daki seferlerden Roma İmparatorluğu’na 
dönen askerler tarafından getirildiği düşünülüyor. 

O dönem çoğu hastalık tanımlanmamış 
olduğundan bugünkü verilerle hastalığın 

suçiçeği ya da kızamık olduğu 
düşünülüyor. 
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temden toplayacağımız gerçek zamanlı 
veriler, herhangi bir sorun yaşanmadan 
çözüm üretmemize izin verecek. Ben-
zinli, dizel ve elektrikli araçları birbirine 
bağlayan bu modelle çalışma süresi arta-
cak ve maliyetler azalacak. 
Bizler açısından bakarsak; daha önce bir 
sene içinde 2 ila 3 kez etkileşim sağladı-
ğımız  müşterilerimizden, bağlantılı araç-
lar sayesinde artık her gün binlerce veri 
alabileceğiz. Bu veri anlamlandırıldıkça 
hem biz hem de ticari araç müşterileri-
miz için işler çok daha rahat ve yalın bir 
hale gelecek. Son olarak; araç, servis, ya-
zılım ve şarj konularında tüm ekosistem 
için ihtiyaç duyulan finansman çözümle-
rini Ford Pro Finans modelleri ile müşte-
rilerimize ulaştıracağız. 

Müşterilerin bu hizmetten yararlanmak 
için nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? Hiz-
met için gereken yatırım karşısında elde 
edilecek avantajlar ve maliyet tasarrufu 
hakkında bilgi verir misiniz? 
Sunduğumuz her bir hizmetin amacı 
müşterilerimizin işlerindeki verimliliği 
artırmak, bunun için de öncelikle araç-
ların sürekli trafikte olmalarını sağlamak 
lazım. Şarj hizmetlerimizle elektrikli 
araçları mesai saatleri dışında, enerji ta-
rifelerinin uygun olduğu zamanlarda, 
bir sonraki günü rotasına uygun şekilde 
uzaktan yöneterek şarj edeceğiz. En uy-
gun enerji maliyetiyle araç işini yürütür-
ken, tekrar yakıt almak için rotasından 
çıkmak zorunda kalmayacak.
Öte yandan maliyet tasarrufu söz konusu. 
Ürün gamımızdaki en yeni tam elektrikli 
modelimiz E-Transit, 68 kWh kullana-
bilir batarya kapasitesi ve 315 kilomet-
reye varan menziliyle günlük ortalama 
sürüşlerin üç katı mesafeyi vadediyor. 
Ayrıca daha düşük bakım gideri çıkarı-
yor, böylece servis maliyetlerinde dizel 

modellere göre yaklaşık yüzde 40 daha 
fazla tasarruf sağlıyor. Yerinden Servis 
araçlarımız ise bakım için işgününden 
kaybetmeyi ortadan kaldırıyor; sürekli 
yollarda olan araçlarımızla tamir ve ga-
ranti kapsamında servis gerektiren işlerin 
yaklaşık %70’ini gerçekleştirebiliyoruz. 
Böylece müşterilerimizin zamandan ta-
sarruf etmesini ve üretkenliği artırmasını 
sağlıyoruz. Müşterilerimiz bakım için ar-
tık servislerimize gelmiyor, biz onlar için 
en uygun zaman ve yerde bu hizmeti su-
nuyoruz. İleride devreye alacağımız akıllı 
bakımlarla da problemler yaşanmadan 
müdahale yapabileceğiz.
Ticari müşterimiz için ise özellikle filo-
larda Ford yazılım ürünleriyle üretkenliği 
ve verimliliği artıracak yazılım çözümleri 
sunacağız. Telematik ve Şarj ürünlerimiz 
kolay kullanımlı gösterge panellerine 
sahip. Gerçek zamanlı verilerle güncel-
lenen sistem sürekli olarak daha akıllı 
hale geliyor, her büyüklükteki filoların 
günlük kalıplarını öğreniyor, rota ve şarj 
planlanmasına yardımcı oluyor.

Ford Pro’dan yalnızca Ford sahipleri mi 
yararlanabiliyor yoksa hizmet diğer araç 
sahiplerini de kapsıyor mu? 
Bu, holistik bir sistem. Ford veya Ford 
dışı araçlara sahip filoları bütünsel bir 

yaklaşımla yönetmek, çalışma süresini 
artırmak ve maliyetleri düşürmek için 
benzinli, dizel ve elektrikli araçları birbi-
rine bağlayan, iş üretkenliği sağlayan bir 
model.

Ford Pro, ülkemizde aktif olarak ne za-
man kullanıma sunulacak? Ford Pro ile 
ilgili orta ve uzun vadeli hedefleri aktarır 
mısınız? 
Bağlantılı araç teknolojileri Avrupa’da 
2020’den beri mevcut ancak süreç 
Türkiye’de yasal nedenlerle aynı hızda 
ilerlemiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK), bağlantılı araç hizmet-
leri konusundaki düzenleyici duruşunu 
2022’nin başlarında henüz belirledi. Di-
ğer şirketler gibi biz de mevcut düzenle-
me çerçevesinde bu duruma nasıl uyum 
sağlayacağımızı planlıyoruz. Bağlantılı 
hizmetler sağlamak için çalışmalarımı-
zı titizlikle sürdürüyoruz. Türkiye’de 
elektrikli araçlar için şarj altyapısının 
düzenlenmesiyle ilgili süreci yakından 
takip ediyoruz. 2023 itibarıyla bağlanı-
labilir araçları piyasada görmeye başlaya-
caksınız. Ford Türkiye olarak Ford Pro 
vizyonumuz kapsamında olan hizmetler 
Türkiye’de müşteri ihtiyaçlarına uygun 
versiyonlarıyla önümüzdeki yıllarda dev-
reye girecek.

Ford Pro sisteminin özelliklerini, tek-
nolojisini ve hizmetin çalışma sistemini 
detaylandırır mısınız? 
Ford’un yenilikçi global inisiyatifi olan 
Ford Pro; İngilizce verimlilik anlamına 
gelen ’productivity‘ kelimesinin ilk üç 
harfini alarak oluşturuldu.  Adından ilk 
izlenimi edinebileceğimiz üzere, ticari 
müşterilerimizin üretkenliklerini artır-
maya odaklanıyoruz, onların büyümesi-
ne destek oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki 
ticari müşterilerin talep ve ihtiyaçları di-
ğer müşterilerimize göre bir hayli farklı.  
Bu eşsiz ihtiyaçları karşılayabilmek için 
yazılım, şarj, servis ve finansman hizmet-
lerini bir arada sunuyoruz.
Ford Pro’yu, ticari tüm müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılamayı 
amaçlayan hizmetler bütünü olarak dü-
şünülebiliriz. Bu hizmetleri olabildiğince 
basit ve yalın bir şekilde ulaştırıp müşte-
rilerimizin işlerindeki verimliliklerini ve 
üretkenliklerini sürekli artırmalarını des-
tekliyoruz. Bu hizmet ve ürünleri 5 ana 
grupta, birbirlerini tamamlayacak şekilde 
sunacağız:
Önce araçlar; geniş ürün yelpazesi ile 
hâlihazırda Ford burada çok güçlü du-
rumda; her işletmenin ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilebilen ticari araçlarda sundu-
ğumuz seçenek yelpazesini şimdi elekt-

rikli araçlarla daha da genişleteceğiz. Ti-
carette rekabetin zorlaştığı ve masrafların 
katlandığı bir noktada elektrikli araçlar, 
içten yanmalı araçlara göre düşük işletme 
ve bakım masraflarıyla ciddi avantaj sağ-
lıyor. Ancak bu araçların nerede ve nasıl 
şarj edileceği gibi kaygılar müşterilerin 
elektrikli araçlara geçiş konusunda tered-
düt etmesine neden oluyor. İşte burada 
Ford Pro Şarj ile çözüm sağlamaya çalışı-

yoruz. Halka açık noktalarda, iş yerinde 
hatta evlerde şarj için entegre ve uçtan 
uca çözümler sunarak müşterilerimizin 
elektrikli araçlara sorunsuz bir şekilde 
geçebilmesini kolaylaştırıyoruz.
Bir diğer unsur, Ford Pro Servis hizme-
ti. Bu hizmetle filoların çalışma süre-
lerini maksimum düzeylere çıkarmaya 
ve toplam sahiplik maliyetini azaltmaya 
yardımcı oluyoruz. Akıllı bakım ve ser-
vis yönlendirmesinin yanı sıra yerinde 
servis araçları, uzatılmış/düzenlenen ser-
vis çalışma saatleri gibi yaklaşımlarımız 
var. Bulut bağlantılı veri paylaşımı Ford 
Liive uygulaması ile araçların durumunu 
anlık izleme imkânı sunuyoruz. Böylece 
müşterilerimiz operasyonlarında optimi-
zasyonu yakalayabilecek. Çünkü Liive ile 
çalışma süresindeki kesintilerin yüzde 
60’a kadar azaltılabileceğini, arıza sayı-
sının düşeceğini, servise daha az gerek-
sinim duyulacağını, daha hızlı servis ve 
onarım süreleri sağlanacağını öngörüyo-
ruz.
Ford Pro Yazılım noktasında ise, gerçek 
zamanlı verilerle güncellenen sistemler 
geliştirerek verimlilik artırıcı çözüm-
ler sunacağız. Bunlar sadece araçlardan 
gelen verilerden ibaret olmayacak, şarj 
üniteleri dahil tüm ekosistemin entegre 
edileceği çözümler olacak. Tüm ekosis-
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TİCARETİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRECEK 
FORD TÜRKİYE’NİN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TANITTIĞI YENİLİKÇİ GLOBAL İŞ MODELİ FORD PRO, TİCARİ 

ARAÇ MÜŞTERİLERİNİN ÜRETKENLİKLERİNİ VE VERİMLİLİKLERİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR.  ARAÇ, 
ŞARJ, FİNANS, YAZILIM VE SERVİS GİBİ TAM ENTEGRE VE DİJİTAL ÖNCELİKLİ ÇÖZÜMLERE ODAKLANAN 

FORD PRO İŞ MODELİNİN DETAYLARINI FORD OTOSAN SATIŞ SONRASI MÜHENDİSLİK VE SATIN ALMA 
MÜDÜRÜ BARIŞ IŞIKSAÇAR’A SORDUK. IŞIKSAÇAR, FORD PRO’NUN TÜM TİCARİ ARAÇ MÜŞTERİLERİNİN 

İHTİYAÇLARINI TEK BİR NOKTADAN KARŞILAMAYI AMAÇLAYAN HİZMETLER BÜTÜNÜ OLARAK 
KURGULANDIĞINI DİLE GETİRDİ. 

Keleşlerlife
Haberler
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CEBİNİZDEKİ KOPİLOTUN

AKILLI TELEFON 
UYGULAMALARI 

HAYATIN HER 
ALANINDA OLDUĞU 

GİBİ OTOMOBİL 
SAHİPLERİ İÇİN DE 
YARATICI FİKİRLER 
SUNUYOR. YAKIT 

TASARRUFUNDAN 
SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNE 
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK 
UYGULAMALARI SİZİN 

İÇİN DERLEDİK. 
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Otomobil keyfini yaşamayı hepimiz çok seviyoruz. Ancak park yeri bulmadan 

yakıt tasarrufuna kadar birçok konuda bizi asiste edebilecek bir rehberimiz 

olsa daha fazla keyifli hale gelebilirdi. Şimdilik hepsini sunan bir uygulama 

yok ama bazı akıllı telefon uygulamaları gerçekten büyük kolaylık sağlıyor. 
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İSPARK MOBİL

GOOGLE HARİTALAR 

FORD SAHİBİ OLMANIN AYRICALIĞI: FORD SYNC

FUELİO 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından geliştirilen İspark 

Mobil uygulaması, İstanbul’daki 
park sorununa bazı kolaylıklar 
getiriyor. Özellikle gideceğiniz 

güzergâhlardaki uygun park 
alanlarını görme, online ödeme, 

yol tarifi alma, yoğunluk haritasını 
görüntüleme, araç tanımlama gibi 
hizmetleri bir arada sunan İspark 

Mobil, park alanı bulmayı daha 
kolay hale getiriyor.

Birçok kişinin telefonunda bulunan bu uygulamaya listemizde yer verdik çünkü 
birçok kullanıcı uygulamaya sahip olmasına rağmen çoğu özelliği bilmiyor. 
Dünyada en çok kullanılan navigasyon uygulamalarından biri olan Google Haritalar, 
gideceğiniz yere yalnızca en uygun güzergâhı belirlemekle kalmıyor aynı zamanda 
yakıt tasarrufuna da katkı sunuyor. Uygulama, ‘Benzinli’, ‘Dizel’, ‘Elektrikli’ ve ‘Hibrit’ 
araçlar için en az yakıt tüketen rotalar oluşturulabiliyor. Google, bu seçeneklerden 
aracına uygun olanı seçen kullanıcılara, motor tipine ve yol durumuna göre yakıt 
açısından en tasarruflu rotayı oluşturuyor.

Ford sahiplerinin araçlarında mevcut olan Ford SYNC 
Teknolojisi, ek bir uygulamaya gerek duymadan araç 

hakkında birçok bilgiye ve eğlence özelliklerine erişim 
sağlıyor. SYNC, kullanıcıların araç içerisinde Bluetooth ya 

da USB aracılığıyla sisteme cep telefonu bağlayarak, ellerini 
direksiyondan ayırmadan telefon görüşmesi yapmasına 

ve sesli komutlar aracılığıyla müzik ve diğer fonksiyonları 
kontrol etmesine olanak veriyor. Bunlarla birlikte sürekli 

geliştirilen bu teknoloji, güvenlik, sürüş destek sistemleri, 
sürüş alışkanlıkları, verimlilik gibi birçok noktada sürücülerin 

hayatını kolaylaştırıyor. 

Asla kullanmak durumunda kalmamanızı arzu ettiğimiz bu uygulama, olası risk 
gerçekleştiğinde hayatı kolaylaştırıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) 
tarafından geliştirilen uygulama ile kaza tutanağı tutarken kalem ve kağıda gereksinim 
duyulmuyor. Uygulama ile akıllı telefonlar aracılığıyla tutanak doldurma işlemi çok 
daha hızlı ve kolay yapılıyor. 10 dakika gibi kısa bir sürede tutanak doldurabiliyor. Kaza 
esnasında Mobil Kaza Tutanağı uygulaması ilk olarak kaza yerinin en az dört fotoğrafının 
sisteme yüklenmesini istiyor. Sonrasında ise poliçe bilgilerini sisteme girmeniz gerekiyor. 
Bunun için plaka ve ruhsat sahibinin kimlik numarası ile sorgulama yapılabiliyor. Poliçe 
bilgilerinizi yalnızca bir defa sisteme kaydettiğinizde ‘profilimden getir’ özelliğiyle her 
seferinde bilgilerinizi tek tek girmek zorunda kalmıyorsunuz. Sigorta şirketinizden satın 
aldığınız kare kodlu poliçelerdekİ kare kodu okutarak da tüm bilgilerinize otomatik 
bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Uygulamada kazanın oluş şekli yazılı ve sesli şekilde 
anlatılabiliyor. İşlem, sürücülerin ekrana elle atacakları imza ile tamamlanmış oluyor.

Başta yakıt masrafları olmak 
üzere aracınızla ilgili birçok 

gideri kaydedip, takip 
edebileceğiniz bir uygulama olan 
Fuelio, hem sürüş alışkanlıklarını 

tasarruflu hale getirmek hem 
de giderlerini kontrol altında 

tutmak isteyenler için ideal bir 
uygulama. Dünyanın birçok 

ülkesinde kullanıcıların yoğun 
olarak kullandığı uygulamada 
sigorta harcamalarından yıllık 

bakıma kadar birçok detayı takip 
edebiliyorsunuz. 2020 yılının 

En iyi Android Uygulaması 
ödülünün sahibi olan Fuelio, 
ücretsiz olarak indirilebiliyor. 

MOBİL KAZA TUTANAĞI 
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ETKİLİ TEDAVİ İÇİN ÖNCE 

FİZİKSEL VE RUHSAL 
DENGE SAĞLANMALI  

Kadın hastalıkları uzmanısınız. İnfertilite konusunda tanı-
nıyorsunuz ama anti-aging, detoks ve kronik hastalık teda-
vilerinde birçok tamamlayıcı tıp yöntemindeki başarınızla 
da dikkat çekiyorsunuz. Sizi başarıya ulaştıran unsurları 
anlatır mısınız?
1992 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun oldum, 
hekimliğe adım attım. Takiben Kadın Hastalıkları ihtisasına 
başladım. Daha tıp fakültesinde okurken beni asıl heyecan-
landıran, “Kronik hastalıklar ve yaşlanma alanlarında ilave 
ne yapılabilir, daha doğal yöntemleri iyileştirme sanatında 
nasıl kullanabiliriz” konuları idi. 

Kadın Hastalıkları konusunda ise; erkek-kadın gebe kalabil-
meyi engelleyen nedenler, bunun altında yatan kronik se-
bepler, son 40-50 yılda salgın gibi artan çevresel nedenler-
den kaynaklanan otoimmün hastalıklar, bende tutkulu bir 
çalışma arzusu yarattı. Dünyanın nasıl değiştiğine iki basit 
örnek vereceğim. Ben Hacettepe Tıp Fakültesi’nde 1990 yı-
lında Kadın Hastalıkları stajı yaparken yüzde 10 olan erkek 
infertilitesi bugün yüzde 30-40 civarında. O yıllarda senede 
bir rastladığım erken menopoz hastalarına bugün belki haf-
tada bir rastlıyorum. Aynı durum Hashimato Tiroiditi için 
de, Romatoid Artrit için de, Ankolizan Spondilit için de ve 

hatta çocuklarda otizm için de geçerli. Hepsi son 
50 yılda 50-100 kat artmış durumdalar. 50 yılda 
insan genetiği bu ölçüde asla değişemez. Ama 
yediğimiz- içtiğimiz, soluduğumuz hava, elekt-
romanyetik yük, yoğun stres, büyük göbekler, 
hareketsiz hayat gibi çevresel faktörlerimiz hızla 
değişiyor. Bunların farkına varınca bakış açım 
çok genişledi ve bir hekim olarak alet çantama 
standardın dışında pek çok ekleme yaptım. Artık 
hasta bir insan gördüğümde onun sadece sorun-
lu organlarına değil; ruhuna, zihnine, stresine, 
alışkanlıklarına, beslenmesine, yaşadığı ortama, 
çocukluk travmalarına, alerjilerine, üzerindeki 
elektriksel yüklere ve daha yüzlerce farklı faktö-
re odaklanıp adı konmuş herhangi bir hastalığı 
değil, o insanı tedavi ediyorum. Bu da bana bir 
dedektif tadında hekimlik mutluluğu veriyor.

Keleşlerlife
Sağlıklı Günler

OP. DR. HASAN ÇAĞLAR GÜROL: 
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI

TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİ, MODERN TIBBIN BİR PARÇASI VE DESTEKLEYİCİSİ OLARAK ARTIK DAHA ÇOK HEKİM 
TARAFINDAN KULLANILIYOR; ÖNYARGILAR DAHA HIZLI BİÇİMDE ORTADAN KALKIYOR. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI 
OP. DR. HASAN ÇAĞLAR GÜROL, ÜLKEMİZDE TAMAMLAYICI TIBBIN ÖNDE GELEN UZMANLARINDAN BİRİ. HEM GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
AKADEMİK ÇALIŞMALARLA HEM DE UYGULADIĞI TEDAVİLERLE BU ALANA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYAN GÜROL, TAMAMLAYICI 
TIBBIN MERAK EDİLENLERİNİ DERGİMİZE ANLATTI. 
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de menopoz ve infertilite konularında sunumlar yaptığım ho-
meopati bilimi ne yazık ki herkes tarafından yeterince tanın-
mıyor. Bu yüzden öncelikle homeopati nedir ile başlayalım. 
Homeopati özünde bir enerji tedavisidir. “Benzeri benzerle 
tedavi etmek” ilkesine dayanır. Yüksek dozu bizi zehirleyecek 
bir maddenin binlerce, bazen milyonlarca kere sulandırılmış 
hali o zehirlenme tablosunu ya da o tabloya sahip hastalığı 
tedavi eder. Homeopati yaklaşık 300 yıl önce Alman Doktor 
Samuel Hahneman tarafından ilkeleri belirlenip bir disiplin 
haline getirilmişse de, kökleri İbn-i Sina uygulamalarında da 
görülmektedir. Sağlıklı olabilmek için bağışıklık sisteminin 
çok iyi çalışması, buna da insanın psikolojisinin eşlik etme-
si gerekir. Aslında homeopati dediğimiz tedavi yöntemi bu 
dengeyi sağlar. Zihinsel durumun bedensel tüm sorunlarla 
bağlantılı olduğunu ve zihinsel rahatlamanın sağlanmasıyla 
bedensel sorunların da üstesinden gelinebileceğini homeopa-
ti ile her gün deneyimliyorum. Benim homeopati anlayışıma 
göre, herkesin hayata baktığı bir gözlük vardır. Buna kişinin 
bakış açısı, algısı da diyebilirsiniz. Bu gözlük - bu algı, has-
tanın kendi yaşadıklarından, boşanmasından, yetimliğinden, 
sevgisizliğinden, başarısızlığından, hayal kırıklıklarından, 
mükemmelliyetçiliğinden etkilenebileceği gibi ailesinin ve 
atalarının geçmişinden de etkilenebilir. Hatta radyasyondan, 
wifi’ye; şampuan ve kozmetiğinden vücuduna geçen toksin-
lere; olduğu aşılara, geçirdiği enfeksiyonlara çevresel pek çok 
neden de bu gözlüğü, bakış açısını, algıyı değiştirebilir. O za-
man kirli bir gözlükle yani hatalı bir algıyla uzun süre hayata 
baktığımızda bu bizi hasta edebilir. Zihin ve beden normalde 
uyum içinde çalışan bir bütündür. Hatalı delüzyon ya da algı 
her iki düzleme de yansıyarak hastalığı derinleştirir. Ben ho-
meopatiyle hem bu gözlüğün, algının ifadesi olan derin hissi-
yatı hem de zihin ve beden üzerindeki yansımalarını saptayıp 
hastalarımı her boyutuyla tedavi ediyorum.

İstanbul’da çok donanımlı yeni bir klinik kurdunuz. 
Burada ne gibi başka hizmetler veriyorsunuz?
Kliniğimizde ilk tedavi odamız; ileri düzey ozon teda-
vilerinin yapıldığı, bağışıklık sistemini desteklemek ve 
gençliği koruma amaçlı anti-aging serum tedavilerinin 
yapıldığı bölümdür. Burada glutatyon, alfa lipoik asit, 
vitamin C, Myers’ solüsyonu ve kişinin ihtiyacına göre 
vitamin, mineral uygulamaları yapılıyor. Aynı zamanda 
PRP, CGF gibi hastamızın kanından elde ettiğimiz büyü-
me faktörlerini, hastamızın ihtiyacına göre yüz, eklem, 
cilt, saçlı deri gibi bölgelere onarım ve gençleşme için 
uyguluyoruz.

İkinci tedavi odamızda bioregülasyon, biorezonans uygula-
maları yapılıyor. Hastamızın vücuduna gönderilen 8000 farklı 
frekansın analiziyle ağır metallerden, alerjenlere, bize nelerin 
dokunduğundan, elektromanyetik etkilere, candida yükü-
müzden, taşıdığımız mikrop ve virüslere çok detaylı bir analiz 
ve tedavi yapılıyor. Alışkanlık tedavilerinden (sigara, alkol, 
telefon…), alerji tedavilerine, lenfatik akımları dengelemek-
ten, sinir sistemi desteğine pek çok konuda tedavide etkin bir 
yaklaşım.
Üçüncü tedavi odamızda 3 boyutlu ultrasonografi, infertilite-
de aşılama tedavilerinde chip teknolojisiyle sperm hazırlama 
ekipmanları, jinekolojik muayene ve müdahale aletleri, kro-
nik vajinal mantar ve HPV lezyonu tedavilerinde kullandığı-
mız ozon cihazımız mevcut. 
Dördüncü tedavi odamızda bir numaralı radyofrekans cihazı 
CAPENERGY C400 bulunmakta. TANITA ölçüm cihazıyla vü-
cut analizleri yapılmış hastalarımızın bölgesel incelme, sarkmış 
kol içi bacak içi dokularını toparlama, göbeği eritme, cilt do-
kularını gençleştirme görevini çok başarılı bir şekilde yapıyor. 
C500 radyofrekans cihazımız ile vajinal sıkılaştırma, idrar 
kesesi sarkmalarını toparlama, idrarı tutmayı sağlama, cinsel 
hazda artış, prostat ve vaginusmus tedavilerini yapıyoruz.
Plexr plazma cihazı ile HPV kondilomlarını iz bırakmadan 
buharlaştırma, cilt kırışıklık ve sarkmalarını toparlama teda-
vilerini yapıyoruz.
Elektroakupunktur ile ağrı tedavileri yapılıyor. Ayrıca C400 
cihazı ile kas eklem ağrıları, romatoid şikayetler, sakatlanma-
lar, kemik ödemleri gibi konularda çalışıyoruz.
Beşinci tedavi odamızda ise homeopati, hipnoz, kulak aku-
punkturu tedavilerimizi uyguluyoruz. Hastalıklara bütünsel 
yaklaşım mottosuyla burada belirttiklerimden çok daha fazla 
konuda ve yöntemle, insanı zihin- ruh- beden, her yönüyle 
tedavi ediyoruz.

Keleşlerlife
Sağlıklı Günler
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Akupunktur, Homeopati, Biorezonans ve daha birçok şey... 
Nedir bu tamamlayıcı tıp ya da sizin deyiminizle enerji tıbbı? 
Ve bu tedavileri uygulamaya nasıl başladınız? 
Aslında hastalıklara bütünsel yaklaşım ve enerji tıbbı şifa sa-
natının ayrılmaz parçası. Doğru ellerde ve daha çok araştır-
mayla temelleri güçlendirilerek geleceğin tıbbında şüphesiz 
daha büyük pay sahibi olacak. Örneğin ben çocuğu olmadığı 
için destek verdiğim bir karı kocada ya da yoğun ağrı şikayeti 
olan fibromiyalji hastasında ya da morbid obez bir diyabetik 
hastada modern teknolojinin ve tıbbın tüm imkanlarını tanı 
ve tedavide hastayı kimyasallara boğmadan kullanıyorum. 
Ama beraberinde ruh, zihin, beden olmak üzere üç boyutta da 
dengeyi kurmak için homeopatiyi, akupunkturu, nöralterapi-
yi, ozonterapiyi, fitoterapiyi, biorezonans yöntemlerini, kupa 
terapiyi ve diğer birçok yöntemi kişinin ihtiyaçlarına göre te-
daviye ekliyorum. Önceliğim hastanın daha doğal, yan etkisiz, 
zahmetsiz bir yolla kalıcı dengeye ulaşması. 
İlk göz ağrım akupunktur ile yurtdışında gözlemci olduğum 
bir tüp bebek merkezinde 12 yıl önce tanıştım. Yumurta sayı-
sı, kalitesi ve gebelik oranlarındaki anlamlı artışları gösteren
makaleler, akupunkturu klinikte kullanmama neden oldu. Sa-
dece gebelik oranı artışları değil; ek olarak daha iyi ruh hali, 

daha iyi uyku, azalmış ağrılar, daha esnek ve hayata uyumlu 
davranışlar gibi sonuçlar elde ettim. İnfertil hastalarımın eş-
lerinden, “Hocam, hanım evde pamuk oldu. Bu çocuk işi ol-
sun olmasın biz bu akupunktura devam edelim.” cümlelerini 
çok duydum. Bunun üzerine bel ağrılarından kilo vermeye, 
depresyondan sigara bırakmaya birçok konuda başarıyla kul-
lanmaya başladım. Sonra enerji tıbbının akupunkturla birlikte 
başrol oyuncuları olan homeopati ve biorezonans tedavilere 
katıldı. Bu üçlü, enerji tıbbının amiral gemileridir. Bunlarla 
hemen hemen her konuda yol alınır. Ancak tüm kronik has-
talık tedavilerine başlarken bilimsel bir beslenme modeli ile 
hem kilo verip metabolik dengeyi sağlamak hem de bağırsak 
geçirgenliğini restore etmek ilk önceliğimdir. Ayrıca homeo-
pati ve fitoterapiyi kullandığım detoks yöntemleri çağımızın 
kirli dünyasında rahat bir nefes almamızı sağlıyor.

Fiziksel rahatsızlıkların ardında ruhsal problemlerin tetikle-
yici olduğu söylenir. Sizin konuya yaklaşımınız nedir? Tedavi 
süreçlerinde bu konuda ne yapıyorsunuz?
Bu konuda homeopati, hipnoz ve biorezonans üçlüsünü 
daha yoğun kullanıyorum. Özellikle de homeopatiyi… Bu 
yıl dünya kongresi ülkemizde İstanbul’da yapılan ve benim 

1990 YILINDA KADIN HASTALIKLARI STAJI YAPARKEN YÜZDE 10 
OLAN ERKEK İNFERTİLİTESİ BUGÜN YÜZDE 30-40 CİVARINDA. 
O YILLARDA SENEDE BİR RASTLADIĞIM ERKEN MENOPOZ 
HASTALARINA BUGÜN BELKİ HAFTADA BİR RASTLIYORUM. AYNI 
DURUM BİRÇOK HASTALIKTA HATTA ÇOCUKLARDA OTİZM İÇİN 
DE GEÇERLİ. HEPSİ SON 50 YILDA 50-100 KAT ARTMIŞ 
DURUMDALAR. 50 YILDA İNSAN GENETİĞİ BU ÖLÇÜDE ASLA 
DEĞİŞEMEZ. TAMAMLAYICI TIP, BU DEĞİŞİMİN NEDENLERİNE 
İNEREK O NEDENLERİ ORTADAN KALDIRMAYA ODAKLANIYOR. 
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Neden? Nasıl?

VARLIĞININ FARKINDA DEĞİLİZ YA DA DEĞİLMİŞ GİBİ DAVRANIYORUZ. OYSA TAM DA ŞU ANDA HER YERDE. 
GÖZÜMÜZ GÖRMÜYOR AMA GÖNLÜMÜZ DE KATLANMIYOR ÇÜNKÜ VÜCUDUMUZ İÇİN ZARARLI. SADEDE 

GELELİM; ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK, TÜM CANLILAR ÜZERİNDE OLUMSUZ ETİKLERE SAHİP. 
NEDEN OLUR, NASIL OLUR TÜM DETAYLAR YAZIMIZIN DEVAMINDA. 

Çokça sevdiğimiz, artık onsuz yapama-
dığımız teknoloji, nimetleriyle birlikte 
bazı olumsuz etkileriyle de hayatımızın 
tam merkezinde yer alıyor. Özellikle ile-
tişim teknolojilerinde kaydedilen ilerle-
me, elektromanyetik kirliliğin en önem-
li nedenlerinden birini oluşturuyor. 
Dergimizin sürekli takipçileri bilir; ko-
nuyu anlamaya çalışırken ansiklopedik 
bilgiyi mümkün olan en yalın haliy-

durumun değişmesidir. Yani canlıların 
elektromanyetizmasıyla doğanınki ara-
sında dün bir uyum vardı artık yok. 

Her elektrik aldığınıza 
güvenmeyin 
Sözünü ettiğimiz uyumdaki değişimin 
temel nedeni teknolojimiz ve onun işle-
yişi. Evrenin oluşumundan beri var olan, 
bizimse 200 yıl kadar bir süredir üretme 
ve kullanma yeteneğine sahip olduğu-
muz elektrik, çağdaş yaşamın kaynağı. 
Onunla çalıştırdığımız teknolojilerimize 
bayılıyoruz. Çamaşır makinesinden cep 
telefonlarına kadar her bir cihazın özsu-
yunu elektrik oluşturuyor. Dolayısıyla 
hepsi bir elektromanyetik kaynak işle-
vi görüyor. Ama bir farkla; bizim alışık 
olduğumuz elektromanyetizma yerkü-
reninkiyle ya da güneşinkiyle uyumlu, 
onlarınkiyle değil. Hal böyle olunca ara-
da bir çatışma başlıyor ve hücre seviye-
sinde her an gerçekleşen bir etki ortaya 
çıkıyor. Cep telefonlarının, vericilerin, 
modemlerin, tıbbi cihazların, elektrik-
li aletlerin ve bu ekosisteme dâhil olan 
her şeyin bir elektromanyetizması var. 
Bazı araştırmalar, birçok kaynağın insan 
vücuduna etkisinin göz ardı edilebile-
cek kadar düşük olduğunu savunuyor. 
Ancak özellikle iletişim ağları, yüksek 
gerilim hatları, bazı tıbbi cihazlar gibi 
kaynaklar doğrudan etkiye sahip. 

Medeniyetin prospektüsünde 
göz ardı edilen yan etkiler 
Bugün hayatı kolaylaştıran, bizi huzurlu 
ve mutlu kılan teknolojimizi oluşturur-
ken bunların yan etkilerinden yeterince 
haberdar değildik. Haberdar olduğu-
muzda da çoktan gözle görülür etkile-
rini yaşamış oluyorduk. Bir ağrı kesici 
içtiğimizde prospektüsünde yazan yan 
etkilerin bazılarının ne kadar korkutu-
cu olduğunu görebiliyoruz. Ama yine 
de içiyoruz çünkü ağrımızı dindirmek 
istiyoruz. Medeniyetin prospektüsünde 
de aynı yan etkiler geçerli ve teknolo-
jiden topyekûn vazgeçmemiz olası de-
ğil. Elektromanyetik kirlilik, işte bu 
yan etkilerin genel adı. Günlük yaşam 
için konuşursak, cep telefonları, baz is-
tasyonları, mikrodalga fırınlar, yüksek 
enerji hatları gibi unsurlar hep iç içe 
olduğumuz için bizi en çok etkileyen 
kaynakların başında geliyor. 
Elektromanyetik kirliliğin insan vücu-
duna etkisiyle ilgili yapılan ve bugün 
de hep atıfta bulunduğumuz 1993 yılı 

le irdelemeye çalışırız. Burada da öyle 
yapacağız. Öncelikle elektromanyetik 
kirliliği çözmek için elektromanyetizma 
nedir, bir bakalım. Elektromanyetizma, 
elektrikle yüklü parçacıklar arasındaki 
etkileşime neden olan fiziksel bir kuv-
vettir. Aslında bu etki, başta güneş ol-
mak üzere doğanın her noktasında hatta 
insan vücudunda bile mevcuttur. Mese-
la türümüzün de dâhil olduğu birçok 

canlı, besinlerden elde ettiği ısıyı, vü-
cut sıcaklığını dengelemek için devamlı 
olarak etrafa yayar. Yani aslında insan 
vücudu da başlı başına bir elektroman-
yetik kaynaktır. Konuyu sıra dışı hale 
getiren ve doğallıktan uzaklaştıran şey 
ise bu elektromanyetik etkinin evrimsel 
süreçte doğal olan – örneğin yerkürenin 
manyetik alanı- kaynaklarla önceden 
son derece uyumlu olması, şimdi ise 

tarihli bir araştırma, özellikle cep tele-
fonlarının kullanıldığı frekanstaki elekt-
romanyetik alanın insan geninde hasara 
yol açtığını göstermişti. Sonradan sayı-
sız araştırma yapıldı ve başta beyin tü-
mörü olmak üzere birçok kanser türün-
de elektromanyetik kirliliğin görünür 
şekilde etkili olduğu ortaya çıktı. 
Yine yıllar içerisinde özellikle cep tele-
fonları ve baz istasyonları üzerinden ya-
pılan araştırmalar DNA, RNA ve Protein 
sentezi, hücre bölünmesi, kanser oluşu-
mu, hücre yüzeyine ait özellikler, mem-
randan kalsiyum giriş-çıkışı ve bağlan-
ması üzerine elektromanyetik kirliliğin 
etkili olduğu gözlemlendi. 
Hücre ve dokularda; hücresel solunu-
munun azaldığı, hormonların etkilendi-
ği, doku ve hücrelerin hormonal cevabı-
nın değiştiği, karbonhidrat, nükleik asit 
ve protein metabolizmasının değiştiği, 
yapısal değişiklikler gözlendiği, farklı 
antijenlere karşı immun/bağışıklık ce-
vabının etkilendiği ortaya koyuldu. Bu-
nun gibi çok sayıda çalışma var. 
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TÜKETİMDE ÖLÇÜLÜ, 
İLİŞKİDE HASSAS 
DAVRANMAK ZORUNDAYIZ 
Tıpkı atalarımızın dediği gibi her 
şeyin fazlası zarar. Bu teknolojilerden 
vazgeçmeyeceğimize göre ne 
yapacağız? Çözüm çok yönlü ve 
kararlılık gerektiriyor. Bazı maddeleri 
aşağıda sıraladık, devamını lütfen siz de 
araştırın: 
s Kullanmadığınız elektrikli aletleri 
ya kapalı tutun ya da fişten çıkartın. 
“Stand by” konumunda kaldığı sürece 
elektromanyetik kirlilik yaratacaktır.
s Cep telefonunu kullanmadığınız 
sürece kapalı tutun. Açıkken üzerinizde 
bulundurmamaya çalışın.  
s Cihaz alırken SAR değerlerini mutlaka 
kontrol edin. 
s TV ekranlarından en az iki metre 
uzakta bulunun.
s Bebeklerin, çocukların ve yetişme 
çağındaki gençlerin elektronik cihazlarla 
ve cep telefonuyla mümkün olduğunca 
az temasını sağlayın. 
s Yatak odanızda elektronik cihaz 
bulundurmayın. Cep telefonlarınızı çok 
gerekmedikçe gece kapalı tutun. 
s Düşük radyasyonlu bilgisayar ekranı 
kullanmaya özen gösterin ya da ekran 
filtresi kullanın.
s Cep telefonu baz istasyonlarının 
evlerinizin çatısına, okullara veya yakın 
çevrenize takılmasına izin vermeyin…



Plastik, hayatımızın her alanında kullandığımız bir madde. Kolay şekillendirilir, muka-
vemetlidir aynı zamanda esnektir ve üretimi kolaydır. Bu nedenle on yıllardır plastik ve 
türevlerinden çokça faydalanıyoruz, deyim yerindeyse dünyamızı plastikle kaplıyoruz. 
Günlük yaşamın en küçük ayrıntısında bile plastikleri kullanıyoruz. Peki bu denli yoğun 
kullanılan bir maddenin hiç yan etkisi yok mu? Elbette var hatta gördüğümüzden de dü-
şündüğümüzden de daha fazla. Plastik üretim yöntemleri ve içerdiği maddeler bakımın-
dan çok fazla çeşide sahip. Bunlardan bazılarıyla direkt temas etmek ya da içeceklerimizi, 
gıdalarımızı içinde muhafaza etmek bile son derece zararlı. Ancak o konuyu başka bir 
yazıda işleyeceğiz. Bu yazının konusu plastiğin doğadaki döngüsü. 

Çarşıdan aldık bir tane, çöpe attık bin tane
Bu iş espri kaldırmaz ama en akılda kalıcı anlatım böyle yapılabilir belki. Plastiğin doğa-
sını anlarsak doğada plastiğin yolculuğunu daha iyi anlayabiliriz. Çok fazla üretim yön-
temi ve bileşeni olabiliyor ama genel ifadeyle plastik, karbon, hidrojen, oksijen, azot gibi 
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TEKSTİLDEN OTOMOTİVE, GIDADAN 
SAĞLIĞA KADAR PLASTİĞİN 

KULLANILMADIĞI ALAN YOK. 
YAŞAMIN HER BİR NOKTASINDA 

OLAN BU MADDEYİ ÖYLESİNE ÇOK 
İÇSELLEŞTİRDİK Kİ, SONUNDA 

GERÇEK ANLAMDA DOĞADAKİ HER 
CANLININ VÜCUDUNDA DOLAŞMAYA 

BAŞLADI. ANCAK PLASTİĞİN BU 
YOLCULUĞU HİÇ MASUM DEĞİL; 
TÜRLERİN GELECEĞİ, İNSANIN 

GENETİĞİ TEHDİT ALTINDA. 

elementlerin oluşturduğu basit yapıdaki moleküllü gruplardaki 
bağın koparılarak polimer adı verilen uzun ve zincirli bir yapı-
ya dönüştürülmesidir. Mikroplastik ise bu yapıların parçalan-
masıyla oluşan çok çok daha küçük maddelerdir. Yaygın ola-
rak çapı beş milimetreden küçük olan plastikler, mikroplastik 
olarak adlandırılır. Mikroplastikler iki şekilde kategorize edilir; 
birincisi başta kozmetik olmak üzere çeşitli sektörler için özel 
olarak üretilen küçük parçalardır. Bunlara ek olarak tekstil ve 
sanayide kullanılan ürünlerden ayrışan mikro elyaflardır. İkin-
cisi ise günlük yaşamda kullandığımız tüm plastik gereçlerin 
zamanla parçalanmasıyla oluşan daha küçük yapılardır. Bun-
ların büyük kısmı doğada yüzde 100 çözünmez, sadece küçük 
parçalara ayrılır. Bir ilkokul bilgisi olarak hepimiz hâkimiz ki, 
plastik bir şişenin yok olması için binlerce yıla ihtiyaç vardır. 
İnsanlığın plastiği henüz 70-80 yıldır aktif olarak kullandığını 
ve güncel rakamlara göre dünyada yıllık plastik üretiminin 450 
milyon tona ulaştığını göz önünde bulundurursak nasıl deva-
sa bir sorunla yüz yüzde olduğumuzu daha iyi anlarız. Yine 
bilimsel veriler ışığında yazmak gerekirse, önümüzdeki 20 yıl 
içerisinde dünyadaki plastik atıkların miktarı 1.3 milyar tona 
ulaşacağı öngörülüyor. 

Hoş geldin yedinci kıta!
Sorun o kadar büyük ki, insanın yazdıkça yazası geliyor ama ye-
rimiz kısıtlı o yüzden çok çarpıcı bir örneği paylaşalım sizlerle. 
Belki duymuşsunuzdur; dünyanın dönüşü ve hâkim rüzgârların 
etkisiyle okyanustaki plastikler Pasifik Okyanusu’nda bir ada 
oluşturdu. Ada ne kelime, uzmanlar ona artık “yedinci kıta” 
diyor. Ülkemizin yüz ölçümünün tam iki katı büyüklükte (1.6 
milyon kilometrekare) ve büyümeye devam ediyor. Yoğun-
luğu az olması nedeniyle yüksekliği bir metrenin al-
tında ama bu adanın derinliği okyanusun deniz 
tabanına kadar iniyor. Yani 1.6 milyon metre-
karelik yüzen bir plastik adadan bahsediyo-
ruz. Bu adalardan üç tanesi daha farklı böl-
gelerde keşfedilmiş. Yüzey örtüsünü, 1.1 
ile 3.6 trilyon arasında olduğu tahmin edi-
len plastik ve mikroplastikler oluşturuyor.

Modern insan, her yıl 
121 bin mikroplastik 
parçacık yiyor
Şimdi gelelim mik-
roplastiklerin tehlikeli 
yolculuğuna. Bunca 
plastik çöp sadece yüz-
müyor aynı zamanda 
canlılar tarafından bi-
linçsizce de olsa tüketili-
yor. Mikroplastikler o kadar 
küçük ki, bugüne kadar 120’nin 
üzerindeki deniz canlısının sindirim sis- teminde 
ve hatta ‘dokularında’ mikroplastiğe rastlandı. Kuşlar gibi bazı 
canlılar deniz veya kara üzerindeki mikroplastikleri yiyecek 
zannederek yutuyor. Gıda döngüsü içerisinde bu mikroplas-
tiklerin yolculuğu tüm canlıların bedeninde devam ediyor, in-
sanlar dâhil. Modern insan, her yıl ortalama 74.000 ila 121.000 
mikroplastik parçacık yiyor, içiyor ve soluyor. Evet, yemenin 
yanında içiyor ve soluyor çünkü mikroplastikler içme suları-
na ve havaya da karışıyor. Doğal olmayan ve zararlı maddeleri 
içeren bu yapıların canlılar üzerindeki uzun dönemli etkileri 
henüz yeterince bilinmiyor. Greenpeace tarafından yayımlanan 
Türkiye’deki Deniz Canlılarında Mikroplastik Kirliliği adlı ra-
pora göre; kefalin yüzde 64.8’inde, barbunun yüzde 63’ünde, 
mırmırın yüzde 34.3’ünde, tekirin yüzde 32.8’inde, istavritin 
yüzde 26.7’sinde mikroplastik bulunuyor. 

‘Köprüden önce son çıkış tabelası’ geride kaldı 
Çok karamsar bir tespit olabilir ancak yukarıda belirttik, 

20 yılda 1.3 milyar ton plastik atıkla karşı karşıya 
kalacağız. Şu ana kadar ekosistem içerisine ne 

kadarının dâhil olduğu belli bile değil. Yani 
kendimiz zaten işin içindeyiz de çocukla-
rımız, doğacak olanlarımız ve diğer türler 
de kaçınılmaz olarak mikroplastiklerle 
beslenmeye devam edecek. Etkilerini 
yaşıyoruz ve giderek artan bir şekilde 
yaşamayı sürdüreceğiz. Elden bir şey 

gelir mi? Gelirse yine toplumsal bilinç 
dönüşümünden ve bilimden gelecek. 

Mükroplastik sorununun önüne geçmek 
için çok ciddi bilimsel ve teknolojik çalışma 

yürütülüyor. Ama iş yine insanda bitiyor. 
s Tek kullanımlık plastiklerden kaçının. Başta alışve-

riş poşetleri olmak üzere alternatifi olan her noktada plastik 
kullanımından kaçının. 
s Plastik atıkların geri dönüşümü için atıklarınızı ayrıştırın. 
s Su tedariki için şişelenmiş sular yerine su filtresi tercih edin. 
s Balık tüketimini azaltmayı tercih edebilirsiniz. Tüketeceksi-
niz yüzey balıkları daha sağlıklıdır. 
s Çevre dostu giysileri ve ambalajları kullanın. Sentetik ürün-
lerden mümkün olduğunca kaçının. 
s Kurutma makineleri çamaşır makinelerinden yaklaşık 40 kat 
daha fazla mikro elyaf üretir ve tek bir ev tipi kurutma makinesi 
her yıl 120 milyona kadar mikro elyafı havaya salar. Alacaksa-
nız bu durumu göz önünde bulundurun. 
s Aktif bir vatandaş olarak çevreci politikaları destekleyin, sivil 
toplum çalışmalarında yer alın. Dönüşümü en azından çocuk-
larınız ve diğer canlılar için talep edin.
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Keleşlerlife
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

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

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)
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OPSİYONLAR

DONANIMLAR



KUGA

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 Bi – Xenon Ayarlanabilir Ön Farlar
KONFOR PAKET n Isıtmalı Ön Koltuklar n Isıtmalı Direksiyon 
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)

STYLE 
n 16” Alüminyum çelik jantlar n Manuel klima n 8” dokunmatik ekran n Ön sis farları n Bluetooth 

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 1.0 125 PS Benzin Otm. 125 170 11,6 5,8

Keleşlerlife
Modeller

42 HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2022 l 43

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

DONANIMLAR



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

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 Geri görüş kamerası 
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 

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

Keleşlerlife
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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

Keleşlerlife
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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

n Klima (önden üflemeli)

OPSİYONLAR

Keleşlerlife
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life.kelesler.com

KELEŞLERLIFE DERGİSİ’NİN DİJİTAL DÜNYADAKİ UZANTISI OLARAK HAYATA GEÇİRİLEN VE DİJİTAL 
DÜNYANIN FIRSATLARINDAN DA YARARLANAN LIFE.KELESLER.COM, ZİYARETÇİLERİNE STANDARTLARIN 
ÖTESİNDE YENİ KEŞİF ALANLARI SUNMAYI HEDEFLİYOR. BU PAYLAŞIM PLATFORMU AYNI ZAMANDA 
KELEŞLER FORD’UN YENİLİKÇİ YÜZÜNE DE AYNA TUTUYOR. KELEŞLERLIFE’IN 71 SAYILIK İÇERİĞİ, 
LIFE.KELESLER.COM’UN TEMELİNİ OLUŞTURAN DEĞERLİ BİR ARŞİV OLARAK ÖN PLANA ÇIKIYOR.

Keleşlerlife
Modeller

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 

Güvenlik paketi 
n Yan hava yastıkları n Sürücü diz hava yastığı 

n Sürücü ve yolcu perde hava yastıkları

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

Bas›m hatalar›ndan ve Ford Şirketi taraf›ndan modellerde yap›lacak değişikliklerden firmam›z sorumlu değildir. Güncel bilgi al›n›z.
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KELEŞLERLİFE, GÜNCEL HABERLERDEN 
ÖZEL RÖPORTAJLARA, TEKNOLOJİDEN ÇEVREYE, 

SANATA, SAĞLIKTAN TARİHE VE GEZİYE 
BİRÇOK KONUDA ZENGİN BİR İÇERİK SUNUYOR. 

KELEŞLERLİFE DERGİMİZ VE DAHA BİRÇOK FARKLI 
İÇERİK LİFE.KELESLER.COM İLE 

BİR TIK UZAĞINIZDA.
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