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Mercedes-Benz

maybach
vısıon6
Eşsiz tasarımı ve sadeleştirilmiş
sıra dışı teknolojik görünümüyle
Mercedes-Benz Maybach Vision6,
çağdaş ve lüks dizayn anlayışının
mükemmel birleşimi!

ART!
modu
OLGAÇ ARTAM
ARTAM GALERİ

Yeni GLA ile Erzurum

Mercedes-Benz Yeni GLA
ile Erzurum’a yolculuk.

o bİR “PAGODA”

Mercedes-Benz’den
dünyaya miras!

BERTHA BENZ

Yolculuğun Tarihini
Değiştiren Kadın!

aksesuar 2020

2020’nin konforlu ve
en trend aksesuarları!

gelecek vadipark’tan büyük atılım!
“Hafif Ticari Araçlar” alanında hizmet vermeye başlayan
Gelecek VadiPark, atılımını büyük bir filo satışı ile tescilledi.

Gelecek için
yapacağınız
en iyi yatırım,
“sevgidir”!
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Tıpkı Bertha Benz’in yaptığı
gibi... O; eşi Karl Benz’in “her
şey bitti diyerek” vazgeçtiği an,
karşısında duran 3 tekerlekli
şeyi sevmeseydi; bugün milyonlarca insan Mercedes-Benz
Vision serilerinin bir üst modelini merakla ve heyecanla
bekliyor olmazdı... Bir de ihtimallere göz atalım... Örneğin;
Picasso’nun resim sanatını
sevmediğini düşünün ya da,
Mozart’ın piyanoyu... Tebessümü ile dünyada adeta bir sektör
yaratan Mona Lisa olmasaydı
ne olurdu? Hamilton F1’i, Messi
futbolu veya LeBron Basketbol’u sevmeseydi; dünya acaba nasıl bir yer olurdu? Tahmin
bile edemiyorum... Kısacası;
düşüncelerimizde karanlıkta
olan hayallerimizin ışığı sevgidir. GELECEK; sadece sevgiyle
aydınlanır, sevgiyle şekillenir...
Ve temeli sevgiyle örülen her
GELECEK; insanlığa daima
umut ve heyecan verir...

bekir koman

Gelecek dergisi sayı 2
Gelecek daima heyecan verir!
Gelecek dergisi de öyle... Şu
an; Gelecek Otomotiv ailesi
olarak ilk sayımızı yayınlarken yaşadığımız heyecanın
neredeyse iki katını yaşıyoruz
diyebilirim. Çünkü; dergimizin
ilk sayısının sosyal medya
üzerinde siz değerli okuyucularımız tarafından sayfa sayfa
paylaşıldığını görmek bizler için
gerçekten büyük bir onurdu.
Şimdi ise; bu onurun bizlere
verdiği şevk ve güç ile hazırladığımız Gelecek dergisinin 2. sayısını beğenilerinize sunmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Keyifle
okumanız dileği ile.
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gelecek vadipark

maybach vision 6

Grandtur Turizm’in
filosu gençleşti!

Gelenekseli, geleceğe
taşıyan otomobil!
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konser-eğlence

bertha benz

“30. Akbank Caz
Festivali” başlıyor!

Berha Benz’in her şeyi
değiştiren yolculuğu!
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Olgaç Artam

klasİk aşkı

Vadipark Gelecek Otomotiv

olarak sürdürdüğümüz projelerimizin çalışmalarına hız
kesmeden devam ediyoruz.
Yakın zamanda “Ticari Araçlar”
alanında ki ilk atılım projemiz
gerçekleşti. Sözlerimi; Gelecek Otomotiv VadiPark, artık
“Hafif Ticari Araç Satışı” ile de
hizmetinizde olacak diyerek
noktalıyor ve sizleri dergimizle
baş başa bırakıyorum.

Olgaç Artam ile
sanat modu!

Durgut Berberoğlu ile
klasik üzerine!

28
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daha sistemli, daha güvenli!
Modüler yapı konsepti ile Yeni Sprinter, şehir içi ve şehir
dışı yolculuklarında alternatif çözüm önerileri sunuyor.

daha geniş, daha konforlu!
Yeni Sprinter Minibüs; ister personel, ister okul aracı olsun,
13+1’den 22+1 kişiye kadar rahat bir oturma düzeni sunuyor!
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gelecek Vadipark’ta yeni atama!
Gelecek Otomotiv VadiPark İstanbul, deneyimli ve başarılı
kadrosuna Pazarlama Müdürü olarak Sevgi Pilavcılar’ı atadı.

GelecekVadiPark
Rotanı bir yıldıza sabitlersen, bütün
fırtınalarda yönünü bulursun!
Leonardo Da Vinci

daha güçlü
bir gelecek için!

Gelecek Otomotiv VadiPark İstanbul, başarılı
ve deneyimli kadrosuna
önemli bir isim daha ekledi. Sevgi Pilavcılar; Pazarlama Müdürü olarak
artık Gelecek’te
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sevgİ pİlavcılar “Mükemmel müşteri deneyimi” sloganı ile otomotiv sektöründe
her zaman fark yaratan ve “yüzde 100
müşteri memnuniyeti” esaslarına dayalı
hizmet anlayışı ile sektörün adeta geleceğini temsil eden Gelecek Otomotiv
VadiPark, kısa bir süre önce profesyonel yönetici kadrosuna önemli bir
isim daha ekledi. Premium otomotiv
segmentinde unutulmaz başarılara
imza atarak taçlandırdığı kariyerinin
ilk 10 yılını “satış” alanında faaliyet
göstererek geçiren, 7 yılını ise satış
ve pazarlama yöneticisi olarak sürdüren Sevgi Pilavcılar; Temmuz ayı
itibari ile bu görevine Gelecek VadiPark’ın pazarlama faaliyetlerinin lideri olarak devam edecek. Konu ile
ilgili olarak kısa bir açıklama yapan
Sevgi Pilavcılar; öncelikle vizyonundan her zaman çok etkilendiği Gelecek Otomotiv’in bir parçası olmaktan
dolayı heyecanlı ve gururlu olduğunu
dile getirdi. Konuşmasına Da Vinci’nin
ünlü bir sözü ile devam eden Pilavcılar; “Ben rotamı bir yıldıza sabitledim.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de yapacağımız her şeyin merkezinde
müşterilerimiz yer alacak ve temel önceliğimiz de onlara sunduğumuz değeri artırmak olacak” diyerek sözlerini noktaladı.

GELECEK OTOMOTİV

pusulanız
yıldız olsun!

Da Vinci’nin bu sözü
yolumu her zaman
aydınlatmıştır. “Şimdi
rotamı; Gelecek ile
birlikte bir yıldıza
sabitledim”.

geleceğin bir parçası!

“Sadece satış değil müşteri mutluluğu özelinde de önemli hedefleri
olan ülkemizin lider bayilerinden Gelecek
Otomotiv ailesine katılmış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar yöneticilik görevi üstlendiğim kurumlarda
edindiğim tüm deneyimleri, Gelecek Otomotiv
müşterileri ve paydaşları nezdinde daha ileri bir
noktaya taşıma yönünde kullanabilecek olmak benim için ayrı bir anlam taşıyor. Çok heyecanlıyım”.

daha sistemli, daha güvenli!

daha geniş, daha konforlu!

Modüler yapı konsepti ile Yeni Sprinter, şehir içi ve şehir
dışı yolculuklarında alternatif çözüm önerileri sunuyor.

Yeni Sprinter Minibüs; ister personel, ister okul aracı olsun,
13+1’den 22+1 kişiye kadar rahat bir oturma düzeni sunuyor!

vadipark’ta
yeni atılım!

İstanbul Vadipark
Bayisinde Hafif Ticari
Araç satışına ilk kez bu
yıl başlayan Gelecek
Otomotiv, yeni atılımını
önemli bir işbirliği ile
taçlandırdı.

gelecek Haber
ali rıza çelebi

3 farklı model!

Minibüs, Panelvan ve
Kamyonet olmak üzere 3
farklı seçenek ile müşterilerin
üst düzey konfor ve güvenlik
beklentilerini karşılamak üzere
tasarlanan Yeni Sprinter; yüksek tonajlı modellerinde sahip
olduğu kalın teker seçeneği
ile extra yakıt tasarrufu
sağlamaktadır.

Gelecek
Grandtur Turizm’in
filosu gençleşti!

grandtur turizm Turizm taşımacı-

teslim töreni!

yenİ sprınter! Yeni ne-

lığı alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin köklü kuruluşlarından
Grandtur Turizm; araç filosunu
gençleştirirken tercihini Mercedes Benz’den yana kullandı. 15 adet Mercedes-Benz
Sprinter’ı araç grubuna katan Grandtur Turizm; Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı avantajlı kredi imkânlarından
faydalandı. Gelecek Otomotiv İstanbul’da gerçekleşen araç teslim törenine Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar
Satış Müdürü Serdar Yaprak ile Gelecek Otomotiv Genel Müdürü Bekir Koman’da
katıldı. Araçları bizzat teslim
alan Grandtur Turizm Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Rıza Çelebi’ye;
Bekir Koman tarafından özel bir
teşekkür plaketi takdim edildi.

Grandtur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza
Çelebi; Grandtur filosuna kattığı 15 adet Mercedes-Benz
Sprinter’ı, Hafif Ticari Araçlar
Satış Müdürü Gökhan Mede
ve Otobüs Satış Müdürü
Cüneyt Ergün’den
teslim aldı.

sil Sprinter’da ergonomik
tasarımlı konforlu koltuklar,
anahtarsız çalıştırma ve optimize edilen iklimlendirme sistemi, öne çıkan yenilikler arasında. Ayrıca
saklama alanları da kullanıcıların kabinde düzen sağlamasını kolaylaştırıyor.

Grandtur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Rıza Çelebi teslim
töreni sonrası yaptığı
açıklamada teşekkürlerini dile getirdi. Pandemi dolayısıyla tüm
sektörlerde olduğu
gibi turizm sektöründe de yaşanan zorlu
sürece rağmen araç
filolarını genişlettiklerini belirten Ali Rıza
Çelebi; “Mercedes-Benz’e duyduğumuz güven ve
sundukları uygun finansman koşullarıyla müşterilerimize en iyi, en kaliteli ve en konforlu hizmeti sunmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

serdar yaprak
Mercedes Benz
Otomotiv Hafif Ticari
Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak;
“finansman koşullarımız ve üstün satış
sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizin öncelikli tercihi
olmayı sürdürüyoruz.
Mercedes-Benz
Sprinter ile filosunu
genişleten Grandtur
Turizm’in yeni araçlarının hayırlı olmasını diliyor,
başta Grandtur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Rıza Çelebi olmak üzere, tüm Gelecek Otomotiv
çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

bekir koman
Teslim töreninin
ardından soruları
yanıtlayan Gelecek
Otomotiv CEO’su
Bekir Koman; “İstanbul Gelecek Otomotiv
Vadipark Bayimizde
ilk kez bu yıl Hafif
Ticari Araç satışına
başladık. Toplam
pazardaki konumumuzu geliştirmek ve
güçlendirmek adına
ticari araçlar alanında sıkı bir atılım yapmamız gerekiyordu. Grandtur Turizm ile gerçekleştirdiğimiz bu
önemli iş birliği ile hedeflerimize giden yolda büyük
bir adım atmış olduk” açıklamasını yaptı.

GELECEK OTOMOTİV
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pandemi’nin yıldızı bisiklet oldu!
Koronavirüs döneminde yeniden yıldızı parlayan mikro mobilite
aracı bisikletin dünya genelinde satışları rekor seviyeye ulaştı.

MB Collection
Birbirinden şık tasarımlar ve sürpriz
indirimler Gelecek MB Collection’da!
Bir sonraki
gezi için ideal!
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Mercedes-Benz
Crater Lake Fitness
Bisikletini, Gelecek
Otomotiv VadiPark
Showroom’un da,
görebilirsiniz.

33

%

www.lidyana.com

Mercedes-Benz
Curv®’in Lite-Box
valiz, sınıfındaki en
hafif ve en sağlam
tasarımlar arasında yer alıyor

Gelecek
Vadipark!

mercedes-benz fıtness bıke Özel ta-

sarımlı siyah gövde, kaliteli alüminyum
çerçeve, 28 inç’lik jant sistemi, disk
frenler ve extra sağlamlaştırılmış süspansiyon çatalı ile 27 vitese sahip
olan Mercedes Benz Fitness Bike,
kullanıcısına optimum düzeyde bir
sürüş konforu sağlamak için tasarlanmıştır. Maksimum 100 kg’lık
yük kapasitesine sahip bu özel bisikletin eğlence amaçlı kullanım
için ideal bir seçenek olduğunu
söyleyebiliriz. Oturma düzeneğinden pedallarına kadar kullanıcısı ile
direk etkileşimde olan tüm aksanlarında, yüksek konfor standartlarını
dolu dolu hissettiren Fitness Bike,
bu özelliklerinden dolayı uzun süreli
turlar için de kesinlikle mükemmel
bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Alman mühendisliğinin dünya
genelinde en iyi örneklerinden birini
temsil eden Focus ile Mercedes-Benz
işbirliğinde üretilen Fitness Bike; teknik
güvenilirlik ve yüksek tasarım standartlarını kusursuzca birleştiren bir model olarak
MB Collection’da yerini almıştır.

GELECEK OTOMOTİV

Bir sonraki
gezi için ideal!

Mercedes-Benz Crater
Lake Fitness Bisikleti
ile, hem eğlenin, hem
de fitness yapmanın
zevkini yaşayın.

siz evde kalın, aracınızı biz alırız!

A-serisi sedan’da öZEL kampanya!

Bu süreçte bayilerimizi ziyaret etmek istemeyen tüm
müşterilerimiz, Vale hizmetimizden yararlanabilir.

Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’da, 12, 24 ve 36 aylık vadeli
alımlarda çok özel banka faiz koşulları sizleri bekliyor!

gelecek Haber
müşterİ İletİşİmİ!

Bayilerimizde devam
eden her süreç, sterilize
edilen dijital ekranlar üzerinden yürütülür. Evrakların müşterilerimize ulaştırılması ise dijital yollarla sağlanır.

önce sağlık!

Gelecek Otomotiv ailesi
olarak dünya genelinde yaşanan bu zorlu süreçte COVID-19
salgınına dair tüm gelişmeleri
yakından takip ediyor, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin
sağlığını daha iyi korumak adına otoritelerin belirlediği
tüm kuralları titizlikle
uyguluyoruz...

Gelecek

Otomobiliniz sizin için
sterilize edilmiştir!
önlemlerİmİz! Öncelikle her sabah; ateş

servis-bakım!

gelecek-vale hizmeti!

ölçümleri yapılarak işe başlayan bayi
personellerimiz, hijyen kurallarına uymak amacı ile gün boyu maske ve
eldiven kullanmaktadırlar. Kullandıkları bu malzemeleri ise gün
içerisinde sıklıkla değiştirmektedirler. Bayilerimizin tümünde zorunlu hale getirilen sosyal mesafe kuralları, personellerimiz
tarafından büyük bir titizlikle
uygulanmaktadır. Müşteriyle temas kurulması gereken özel
durumlarda ise çalışanlarımız;
sık sık dezenfekte edilen dijital cihazlar üzerinden hizmet
vermektedirler. Sağlık otoriteleri
tarafından açıklanan bildirgeler
arasında özellikle vurgulanan kapı kolları ve asansör tuşları gibi
minik detaylar, tüm bayilerimizde
profesyonel temizlik ekiplerimiz tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmekte, müşteri temas noktalarına yerleştirilen dezenfektanlar ile de gerekli olan
yönlendirmeler yapılmaktadır.

Servis sürecindeki
tüm otomobillerin, direksiyon ve koltukları
kaplanır. Teslimattan
önce her araç, detaylı
bir şekilde dezenfekte edilir.

Siz evinizdeyken otomobilinizin serviste olması gerektiği durumlarda Mercedes-Benz’in
vale hizmetini kullanabilirsiniz. İçiniz rahat olsun. Vale personelimiz ile temasta
bulunacağınız her noktayı önceden değerlendirerek tüm önlemlerimizi aldık.

50

4 yaş ve üzeri
araç sahiplerine!

Mercedes-Benz ürün
gamının tamamı
için satış ve satış
%
sonrası hizmetleri ile
fark yaratan Gelecek
Otomotiv; birbirinden
avantajlı yaz kampanyalarına Eylül ayı
itibari ile de hız kesmeden devam ediyor.
4 yaş ve üzeri araç
sahiplerinin yararlanabileceği bu kampanya ile, bakım işlemlerine özel,
işçilikte %50 ve orijinal yedek parça değişimlerinde
%25’lik indirim avantajları sizleri bekliyor”. Detaylı
bilgi için üstteki linke tıklayabilirsiniz.

%

25

fiyatlarık
i
sabitled
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sabit fiyat
kampanyası!

Mercedes-Benz Kompakt sınıf araçlarda,
periyodik bakım
paketi fiyatları çok
avantajlı koşullarla
sabitlendi. Yedek parçada %30’a, işçilikte
%50’ye varan indirim
oranları sabitlenen
kur avantajları ile
Gelecek Otomotiv’de
sizleri bekliyor. Mercedes-Benz’in belirli otomobil ve motor seçeneklerini kapsayan bu özel kampanyamız hakkında tüm
detaylı bilgiye, www.gelecek.com’u tıklayarak ya da
müşteri temsilcilerimizi arayarak ulaşabilirsiniz.

gelecek otomotiv’e
hoş geldiniz!
Tasarım, teknoloji ve
güvenliği biraraya getiren Mercedes-Benz
GELECEK İSTANBUL
modelleri, Gelecek
Online Servis Randevusu
Otomotiv güvencesi
ile sizleri bekliyor.
Mükemmel müşteri
GELECEK malatya
Online Servis Randevusu
deneyimi’ sloganı ile
otomobil satın almayı ve bakımını keyfe
GELECEK diyarbakır
dönüştüren, Gelecek
Online Servis Randevusu
Otomotiv’de sizleri
ağırlamaktan mutluluk duyarız. Dilerseniz hemen
üstte bulunan linklerimize tıklayarak bize ulaşabilir
ve Gelecek Otomotiv Yetkili Servislerinde “Online
Servis Randevusu” oluşturabilirsiniz.

GELECEK OTOMOTİV

konsept araçların en özeli!
Dört çekişli bir altyapı üzerine kurulu olan Vision6,
750 beygirlik güce sahip muhteşem bir otomobildir!

Maybach
VISION 6

şimdi
izle

Gelenekseli geleceğe taşıyan otomobil!
“Mercedes-Benz Maybach Vision 6”
gelecek!

Tasarımı ve teknolojisi ile Vision 6;
Mercedes Benz’in
gelecek planları
hakkında çok ciddi
ipuçları veriyor.

hazırlayan FuatÇağdaş
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aero coupe

maybach vısıon 6 2016 yılında Kaliforniya,

Pebble Beach’te ilk lansmanı yapılan Maybach
Vision 6; Aero Coupé model araçların ihtişamlı
dönemine adeta bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

GELECEK OTOMOTİV

Gorden Wagener

tasarım Daimler AG Tasarım Uzmanı Gorden

Wagener; Mercedes-Benz’in duyusal saflık
tasarım felsefesi ile aerodinamik verimlilik arayışının Vision 6’da vücut bulduğunu dile getirdi.

klasİk estetİk İlkelerİ

klasik estetik Uzun kaput, alçak tavan çizgisi

ve camların geriye doğru konumlanışı... Vision6,
klasik estetik ilkelerini yeniden yorumlayarak
eski “Aero Coupé” günlerini anımsatıyor.

5 dakika ile 100 kilometre!

büyüleyici bir çekim gücü!

Maybach Vision 6, hızlı şarj desteği sayesinde beş
dakikalık bir şarj ile 100 kilometre yol kat edebiliyor.

vısıon6! Her yıl Ağustos ayın-

da düzenlenen ve dünyanın
çeşitli ülkelerinden klasik otomobil tutkunlarını biraraya getiren özel bir yarış organizasyonu, 2017 yılında Amerika’nın
Kaliforniya eyaletinde bulunan
“Pebble Beach” isimli popüler
bir mekanda gerçekleşti. O güne kadar Mercedes-Benz’in
özel bir konsept otomobil üzerinde çalıştığı biliniyordu ancak; bu otomobilin detayları
adeta bir sır gibi saklanıyordu.
Mercedes-Benz Maybach Vision 6’nın ilk dünya lansmanı
için Pebble Beach’te gerçekleşen bu dev organizasyonu

Tamamı ile elektrikli olarak tasarlanan Vision 6,
her özelliği ile akıllarda büyüleyici bir etki bırakıyor.

seçen marka, bir anda olağanüstü bir ilgi ile karşılaştı.
Dünya genelinde tüm otomobil yayınların yanı sıra büyük
bir izleyici kitlesine sahip olan
lüks yaşam konseptli özel TV
yayınlarınında ana konularından biri olan Maybach Vision6; beklenilenin çok üzerinde geniş bir yankı uyandırmıştı. Aero Coupé modellerin
ihtişamlı dönemine bir saygı
niteliği taşıyan bu özel otomobil; Mercedes-Benz markasının geçmişten bugüne kadar
genlerinde taşıdığı tüm geleneksel özelliklerini bir anlamda geleceğe taşıyordu.

geleceğe bakış!

2018 yılında Maybach
Vision 6’nın Cabriolet modelinin dünya lansmanını gerçekleştiren Mercedes-Benz,
bu versiyonda kullanıcılarına
akıllı navigasyon ve konsiyerj hizmetleri gibi özel
ve akılcı çözümler
sunmaktadır.

9

donanım özellİklerİ

güç ve menzil Yaklaşık 6 mt uzunluğa sahip

olan Vision 6’nın dış tasarımı kadar iç tasarımı
da oldukça dikkat çekici. 740 beygir güce sahip
olan otomobilin menzili ise 200 milin üzerinde...

hızlı şarj özellİğİ

dİjİtal Ön Cam

Otonom sürüş Hızlı şarj özelliğine sahip olan
bu muhteşem otomobil 5 dakikalık şarj ile tam
100 km extra menzil sunuyor. Ayrıca Maybach
Vision 6, otonom sürüş yeteneğine de sahip.

lüks ve çağdaş 2+2 oturma düzeni ile geleneği
adeta geleceğe taşıyan Vision 6’nın ön camı,
dijital bir ekrana dönüşüyor ve sürüş esnasında kullanıcıya extra güvenlik olanağı sağlıyor.

GELECEK OTOMOTİV

DÜNYAYA BİR ARMAĞAN BIRAKtım!
Fazıl Say; Beethoven’in 32. sonatının tamamını kaydettiği
albümü için” Dünyaya bir armağan bırakmak istedim” dedi.

Fazıl Say
Başarılı sanatçı Fazıl Say,
klasik müzik dünyasının
Oscar Töreni olarak bilinen
“Alman Klasik Müzik
Ödüllerine” iki dalda
aday gösterildi!

bu gurur türkiye’nin! Bize göre Mozart yaşasaydı, günü-

müzde onun en büyük rakibi hiç şüphesiz Fazıl Say olurdu.
Türk müziğinin adeta dünyaya açılan kapısı olarak ifade
edebileceğimiz piyanist ve bestecimiz Fazıl Say, iki yılda tamamlayarak bu yıl müzikseverlerin beğenisine sunduğu Beethoven’in 32 sonatının tamamını kaydettiği albümüyle, (Der
Deutsche Klassikpreis- Opus Klasik 2020), Alman Klasik Müzik Ödülleri’ne, Yılın Enstrümantal Kaydı ve Yılın Enstrümantal Sanatçısı olmak üzere tam iki dalda aday gösterildi.
Almanya’nın en prestijli ödül törenlerinden biri olan bu önemli organizasyonda kazananlara ödülleri; 18 Ekim tarihinde Berlin’de takdim
edilecek.

duygulandım!

Ödüle aday gösterildiğini sosyal medya
hesabından duyuran
Fazıl Say, mutluluğunu “Duygulandım ve
Gururlandım” sözleri
ile ifade etti.

10
fazıl say Çocukluğundan itibaren iç içe

olduğu müzik hayatını, 1994 yılında aldığı
Genç Konser Solistleri Avrupa Yarışması birinciliği ile taçlandıran Fazıl Say, 1995 yılında New York’ta yapılan kıtalararası bir yarışmayı da kazanarak profesyonel konser
kariyerine sıkı bir başlangıç yapmış oldu.
Bu başlangıçtan kısa bir süre sonra müzikseverlerin karşısına besteleri tamamı ile kendisine ait olan oratoryolar,
piyano konçertoları, oda müzikleri ve
piyano eserleri ile çıkmaya başlayan
genç sanatçı, özellikle klasik müzik
alanında sıra dışı bir deha olduğunu
dünyaya kanıtladı. Aynı yıllarda Zürih Üniversitesi’nin siparişi üzerine
Albert Einstein anısına muhteşem
bir orkestra eseri besteleyen başarılı sanatçı, gelmiş geçmiş en büyük müzik dehalarından biri olarak
kabul edilen Wolfgang Amadeus
Mozart’ın 250. doğum yılı anısına
bestelediği Patara adlı bale müziği
ile de yeteneklerini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Müzik kariyeri boyunca sayılamayacak kadar çok
başarıya imza atan ve müzik dünyasında ülkemizin yetiştirdiği nadide değerlerden biri olan Fazıl Say; şimdide
klasik müzik dünyasının Oscar Töreni
olarak nitelendirilen ”Alman Klasik Müzik Ödülleri’ne (Der Deutsche Klassikpreis- Opus Klasik 2020), “Yılın Enstrümantal
Kaydı ve Yılın Enstrümantal Sanatçısı” dallarında aday olarak gösterildi.

GELECEK OTOMOTİV
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ekim

3. Antalya Akra
Caz Festivali!

Ülkemizi; dünyanın en prestijli müzik ödülleri platformunda temsil edecek olan Fazıl
Say, Ekim ayında Antalya’da
hayranları ile buluşmaya
hazırlanıyor.

Salzburg Senfoni orkestrası!

klasik kült’ün efsanesi geliyor!

Turkcell Platinum Istanbul Night Flight konserler serisi
kapsamında, Salzburg Senfoni Orkestrası İstanbul’da.

03

Klasik müzik eserleri ve Afro-Karayip ritimleri ile Joachim
Horsley, 16 Ekim’de İstanbul’da sizlerle birlikte olacak.

gelecek müzik

25

kasım

eylül

dorock xl

Melek Mosso,
sevilen şarkıları
ile Dorock XL
Kadıköy’de.

trompet

Avishai Cohen,
“Garanti BBVA
Konserleri” kapsamında Babylon
sahnesinde.

30. akbank
caz festivali!
30. yılını, misyonuna
yaraşır özel bir proje
ile kutlayan Akbank
Caz Festivali, tüm dinamiklerin değiştiği,
konserlerin yapılamadığı ve etkinliklerin
ötelendiği pandemi
döneminde Türk
Cazının bulunduğu
noktayı kayıt altına
almak için arşiv niteliğinde bir çalışmaya imza atıyor. 30 yıldır festivalde
performans sergilemiş usta müzisyenlerin de yer
aldığı bu eserde, müzik kayıtlarının yanı sıra sanatçıların belgesel tadında söyleşileri de yer alıyor.

konser

12

11

eda baba
konser!

kasım

grınko

En büyük çıkışını
Valse adlı şarkısı
ile yapan Evgeny
Grinko; Moi Sahnesinde.

Oh Land

Oh Land; Türkiye
Turnesi kapsamında If Performance
Hall Beşiktaş’ta.

28
ekim

Özellikle YouTube’da
yayınladığı videolarla
büyük ses getiren
ve popüler şarkılara
yaptığı cover videoları ile dikkat çeken
Eda Baba, Bando
grubunun eski solisti
ve kurucu üyelerindendir. 2016 yılında
eylül
“İstanbul Beyrut Paris” isimli albümü ile
müzikseverlerle buluşan ve büyük beğeni toplayan
genç şarkıcı, güçlü sesi, farklı yorumu ile kısa sürede
konserlerin aranan solisti olmayı başarmıştır. Eda
Baba, IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde.

25

anna tıfu ile
tekfen filarmoni!

17
festİval

ekim

festİval

Selen Beytekin,
PSM Caz Festivali kapsamında
“touché” sahnesinde.

13
eylül

parkta caz!
Parklarda Caz,
üçüncü etkinliğiyle 13 Eylül’de
Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde.

28
ekim

13
eylül

Duygu Soylu,
PSM Caz Festivali kapsamında
“touché” sahnesinde.
Lara Di Lara!
Dinamik vokali ile
dinleyeni başka
sulara davet eden
Lara Di Lara, Özgürlük Parkı’nda.

Hipnotize edici yetenekleri ile ünlü İtalyan
keman virtüözü Anna
Tifu’nun, “Chausson’un Poème’ini”
sunacağı bu müzik
ziyafetinde, derin
müzikalitesi ve fırtına
gibi dinamizmiyle her
konserinde dinleyicieylül
leri fetheden ünlü şef
Aziz Shokhakimov
yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Brahms’ın Beethoven’dan aldığı ilhamla başlayıp
21 yılda bitirdiği 1. Senfoni’sinin yorumlanacağı bu
konseri internet üzerinden canlı izleyebilirsiniz.

26
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azmi ile tarih yazan bir kadın!
Tarihteki ilk otomobil ile, ilk defa uzun bir yolculuğa çıkma
cesaretini gösteren kararlı ve cesur kadın: “Bertha Benz”.

Bertha Benz
şimdi
izle

Onun zorlu yolculuğu, her şeyi değiştirdi!
Değişime olan inancı ise, dünyayı değiştirdi!

Tarih yazan bir kadın! Bir kadının, mekanik aksamlara ilgi duyması günümüzde
bile çoğu insana garip gelebilir. Hatta
mekanik aksamlar derken içten yanmalı motor sistemlerinden söz ettiğimizi söylesek eminiz çok daha
ilginç tepkiler de alabiliriz. Çünkü netice itibari ile basit bir düzenekten söz etmiyoruz. Motor
sistemleri... Kahramanımız ise
bir kadın... Şimdi bu sıra dışı
kadını yakından tanıyalım...
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tarihin ilk otomobili! Carl Benz ile hayatını birleştiren Bertha Benz; eşinin en büyük
destekçilerinden biri olur ve kendi ailesinden kalan tüm mirası da bu otomobil
projesi için hiç çekinmeden harcar.
Ancak sonuç ne yazık ki hayal ettikleri gibi olmaz. Çünkü Carl Benz’in
icat ettiği Benz Patent Motor-Wagen Typ1 adı verilen tarihin bu ilk
otomobili, halk tarafından ilgi
görmez ve gizemli güçlerin icadı olmakla itham edilir.

Bertha Benz! 1800’lü yılların

son çeyreğindeyiz. Yani bir
kadın için hayat şartlarının oldukça zor olduğu dönemlerde... Almanya’da motor sistemleri ile ilgili bir seminere katılan
Bertha Ringer; etkinlik biter bitmez soluğu ana konuşmacılardan biri olan Benz Patent-Motorwagen’in mucidi Carl Benz’in yanında alır ve tanıştıktan kısa bir süre sonra onunla evlenir. Bu sırada Carl Benz;
tarihin ilk otomobili olarak kabul edilen
üç tekerlekli icadı üzerinde çalışmaktadır.

her şeyi değiştiren yolculuk!

Kadının gücünü tüm dünyaya
kanıtlayan Bertha Benz; her şeyi değiştiren zorlu yolculuğunda yaşadığı tüm sıkıntılara ve
acılara rağmen pes etmeyi bir

GELECEK OTOMOTİV

kadının gücü! Otomobil proje-

bertha benz!

İnsanları; vizyonlarının peşinden gitmeye
teşvik eden Bertha
Benz, sadece kadınlara değil, erkeklere
de ilham kaynağı
olmuştur.

an olsun düşünmedi. O günün
şartlarında atlar ve at arabalarının kullandığı yolları, üç tekerlekli bir otomobil ile aşan
Bertha Benz; yakıtı bitince aracını itmek zorunda kaldı. Tıka-

sinin acımasızca itham edilmesi Carl Benz’in en büyük hayalinden vazgeçmesine neden
olur. Ancak eşi Bertha için bu
kesinlikle bir son değildir. 1888
yılında çocukları ile birlikte tam
106 km’lik bir yolculuk yapmaya
karar veren Bertha Benz; yaşadığı
tüm sıkıntılara rağmen seyahatini
tamamlamayı başarır ve bu girişimi ile
sadece otomobil fikrinin öncüsü olarak
değil tarihin ilk uzun yolculuğunu gerçekleştiren kadını olarakta kayıtlara geçer.

nan motorun borusunu şapkasında bulunan iğnenin yardımı ile açtı. Yaşadığı sıkıntılar
sadece bunlarla sınırlı değildi
elbette. Patlayan fren aksanını
parça deriler ile kapladı ve ya-

lıtımını sağlamak için ise jartiyerini kullandı. Zorlukları yılmadan birer birer aştı ancak onun
için en zor olanı, yolda karşılaştığı herkesin kendisine bir ucubeymiş gibi bakmasıydı.

abd’ de yüz yıllık değişim sergisi!

2 futbol sahası büyüklüğünde!

ABD’de kadınlara oy kullanma hakkı verilmesinin 100. yılı
National Geographic tarafından eşsiz bir sergi ile kutlanıyor.

Ünlü ressam Sacha Jafri’nin yeni projesi şok etkisi yarattı.
Sanatçının tablosu 2 futbol sahası büyüklüğünde olacak.

sanat gündem
contemporary
istanbul 2020!

Çağdaş sanat dünyasının
en iyi örneklerini İstanbul’da
bir araya getiren Contemporary İstanbul, 15. edisyonu ile
bu yıl, 16 - 20 Aralık tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.

önce sağlık!

Gelecek Otomotiv ailesi
olarak dünya genelinde yaşanan bu zorlu süreçte COVID-19
salgınına dair tüm gelişmeleri
yakından takip ediyor, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin
sağlığını daha iyi korumak adına otoritelerin belirlediği
tüm kuralları titizlikle
uyguluyoruz...

Sanatsal
Detaylar
fantastik bir istanbul! Yeniden

yazılması asla mümkün olmayan bir tarihe tanıklık eden güzel İstanbul, ihtişamı ile bugüne kadar pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuştur.
Bazen bir şiir olup mısralara işlemiş, bazen de büyülü bir resim olup tuvalleri süslemiştir.
Genç tasarımcı Yasin Yaman
ise, içindeki o büyük hayvan
sevgisi ile bütünleştirdiği istanbul’u, sıra dışı bir formda
işleyerek sanat dünyasının beğenisine sundu... Onun İstanbul’unda yalnız kuşlar değil gökyüzünde özgür bir şekilde uçan... Filler, Kaplumbağalar hatta dev Balinalar bile
uçabiliyor. Bir Panda uzanmış
yatarken Yeditepe’nin yıkılmaya
yüz tutmuş surlarına, bir Zürafa
Sultanahmet’te ağaçları kemiriyor.
Galata Kulesi’ne sarıyor dev bir süs
balığı... Ve tıpkı bir aşık gibi Ayasofya’yı seyrediyor. Kısacası genç sanatçı Yasin Yaman’ın fantastik
gerçeküstü!
İstanbul’unda tüm canlılar birSürrealist tasarımcı
likte huzur içinde yaşıyor.
Yasin Yaman, İstanbul’un, en ikonik yapılarını konu alan gerçeküstü
tasarımlarıyla, sanat
farkındalık yaratmak!
dünyasının
büyük ilgiGenç tasarımcı Yasin Yaman,
sini
çekiyor.
boş zamanlarında hobi amaçlı
yaptığı bu muhteşem çalışmaları
ile, sanatseverlere adeta bir masal dünsının kapılarını aralıyor. Çalışmaları ile
asıl amacının farkındalık yaratmak olduğunu ifade eden genç sanatçı; “İstanbul’un tarihi değerlerine ve doğasına kesinlikle kıymet verilmiyor. Bu durum beni
gerçekten üzüyor” açıklamasını yaptı.

natıonal’dan özel
tasarım maskeler!
Günümüzde birçok
insan için adeta bir
travma haline gelen
“maske takmama”
olayının bilimsel
boyutu üzerinde
araştırma yapan
National Geographic;
çok önemli bulgular
elde etti. Bu bulgular
ışığında çalışmaya
başlayan National
uzmanları, mühendisler, fizikçiler, psikologlar ve
moda tasarımcıları ile biraraya gelerek, insanları bu
travma halinden kurtaracak özel maskeler ürettiler.
Bu maskeleri herkes keyifle kullanacak.

pırı uygulaması ile
sanat yolculuğu!
Türkiye’nin en geniş
kapsamlı ilk mobil
seyahat uygulaması
olan “Piri”, geçtiğimiz haftalarda
muhteşem bir proje
ile sanat dünyasının tüm dikkatlerini
üzerine çekti. Dünya
sanat tarihinin en
önemli eserlerini
sesli hikayeleri ile
birlikte sunan Piri; sanatseverleri eşsiz bir sanat
yolculuğuna çıkarıyor. Botticelli’nin İlkbahar tablosu,
Gustav Klimt’in Öpücük’ü ve Da Vinci’nin Son Akşam
Yemeği de hikayeleşen eserler arasında yer alıyor.

mundi tablosu
müzikal oluyor!
2017 yılında bir müzayedede satışa sunulan ve 450 milyon
dolar hasılat ile sanat
tarihinde kırılması
güç bir rekora imza
atan Leonardo Da
Vinci’nin esrarengiz
eseri “Salvator Mundi”
müzikal oluyor. Sanat
tarihinde erkeklerin
Mona Lisa’sı olarak
kabul edilen Salvator Mundi tablosu; Tony ödüllü
uluslararası prodüksiyon ekibi Ciola tarafından müzikal olarak sahneye yansıtılacak. Gösterinin tarihi ve
içeriği şimdiden büyük bir merak konusu.

GELECEK OTOMOTİV
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sırada hangi müzayedeler var!
Sırada, Çağdaş Sanat Eserleri, Klasik Türk Ressamları, Nadir
Kitap, Pul ve Osmanlı Gümüş koleksiyonları müzayedemiz var.

Olgaç Artam
Kültürel ve entellektüel politikaları gereği sanata önem
veren ülkeler, her daim bir adım önde olacaklardır.
röportaj Ünal Atılgan

Antik A.Ş olarak Türkiye’de sanat dünyasına
yönelik çalışmalarınızı
özetler misiniz?

14

sürekli araştırdım!

Öncelikle ilginiz için ben teşekkür ederim. Küçük yaşlardan itibaren
sanatla iç içeyim. Kendimi hep bu işin
içinde hayal ederdim. Ailece tatile gittiğimiz
zamanlarda bile sürekli araştırırdım. Antikacı,
sanat galerisi veya müze... Artık ne varsa gezip dolaşırdım. Los Angeles’da California State
Üniversitesi’nde eğitim alırken de bu alışkanlığım
devam etti. Daha sonra uzun bir süre, New York
Christie’s müzayede evinde staj yaptım. Bu
sayede müzayedeciliğin uluslararası boyutunu gözlemleme fırsatım oldu. 2002 yılından
bu yana da Nurcan ve Turgay Artam’ın
1981 yılında kurdukları Artam
GELECEK Öncelikle
Antik A.Ş. Müzayede şirketisöyleşi
için Gelecek
mizde çalışıyorum.
Dergisi olarak teşekkür
ediyoruz. Sanata ve sanat
piyasalarına girmeden
önce ilk statik sorumuzu
soralım. Olgaç Artam
nasıl sanatı seçti? Sizi
sizden dinleyelim?
GELECEK OTOMOTİV

39 yılı aşkın bir süredir sanat eserleri alanında müzayede organizasyonları düzenleyen Antik A.Ş; sergi etkinlikleri, sanat seminerleri
ve konferanslardan oluşan
kültürel faaliyetlerine hız
kesmeden devam etmektedir. Türkiye’yi, Antika ve
Sanat Fuarı etkinlikleri ile
tanıştıran ilk firma olma
özelliğini elinde bulunduran bu köklü kuruluş, ayrıca 30 yıldır ara vermeden
çıkarttığı kültür ve sanat
yayınları ile de sektörü
önemli ölçüde desteklemeyi sürdürmektedir. Bizler
de, böyle bir yapının temsilcileri olarak çalışmalarımızı büyük sorumluluklar
üstlenerek yürütüyoruz. Müzayedelerimizde satışa sunulan tüm eserlerin resmi
olarak alınıp satılabilecekleri şeffaf bir ortam hazırlıyor ve faaliyetlerimizi
tamamı ile Kültür Bakanlığına bağlı müzeler denetiminde gerçekleştiriyoruz.
Eserlerini satmak isteyen
koleksiyoncular, kendileri
için oluşturduğumuz herkese açık olan bu güvenli
platform üzerinde alış ve
satış işlemlerini rahatlıkla
gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca sanatseverlere, Antik
A.Ş olarak profesyonel da-

nışmanlık hizmetleri de sunuyoruz. Onlara; etkili bir
koleksiyon oluşturmaları
konusunda hem öncülük
ediyor, hem de oluşturdukları bu yeni koleksiyonlarını nasıl koruyacakları hususunda destek veriyoruz.

Dünyada seçkinliğin tanımı değişiyor mu? Artık
gelişim sanatla ifade
ediliyor diyebilir miyiz?
Sanat eserleri; bulundukları her ortama ve her projeye büyük değer katıyor.
Bu bir gerçek... Farklı bir
dünyanın kapısını aralıyor
da diyebiliriz. Günümüzde
bunun önemini kavrayan
birçok sektör, sanat alanındaki yatırımları sayesinde
çok daha ön planda yer
almaya başladı. Koleksiyonerler, kurumlar ve hatta
ülkeler... Sanatın, bir toplumun benliğine kattığı değerin artık herkes farkında.
Ekonomik verilerinizin büyüklüğü, askeri gücünüz,
dış politikalardaki etkiniz
ve hatta olimpiyatlardaki
dereceleriniz nasıl ki büyük
dünya devleti olduğunuzu tescilliyorsa, sanata ve
sanatçıya verilen değer de
günümüzde artık böyle bir
göstergedir. Kültürel ve entelektüel düzeyde dünyada
söz sahibi olan ülkeler, sanata ve sanatçıya destek
veren politikaları ile daima
bir adım önde olacaklardır.

gelecek sergileriniz nelerdir?

en anlamlı müzayedeniz hangisi?

Yakın zamanda “Avni Arbaş” sergimiz olacak ve hemen
ardından “Türk Resminin Ustaları” sergisini planlıyoruz.

Yakın zamanda fedakar sağlık çalışanlarımız için bir bağış
müzayedesi düzenledik. Onlara tekrar teşekkür ediyoruz.

çevrimiçi sanat!

Olgaç Artam

2017 Şubat ayında ilk online müzayedemizi gerçekleştirdik.
Koleksiyoncular ve sanat meraklılarının
talepleri ile bugün 7.000’i aşkın üyemiz
bulunuyor. Salon müzayedelerimizi en fazla
500 kişinin katılımı ile gerçekleştirirken online
müzayedelerde bu rakam 25.000’e kadar ulaşabiliyor. Covid-19 salgını ile bu dijitalleşme süreci daha
da hızlandı. Yılda 5-6 müzayede gerçekleştirirken
şimdi en az 25 müzayede düzenliyoruz. Çağdaş
Sanat Eserleri en çok ilgi gören alanımız olarak
ön plana çıkıyor. Ardından Klasik resim ve
antikalar geliyor. Uzak Doğu Porselenleri,
Saat, Nadir Pul ve Nadir Kitaplar gibi
GELECEK Dijital
önemli müzayedeleri de online
Sanat kolları ile birlikte
olarak gerçekleştirdik.
sosyal sanat devri resmen
başlamış oldu. Artam Antik A.Ş olarak ülkemizin bu
alanda göstermiş olduğu
gelişimin öncülerinden
birisiniz. Çevrimiçi sanat
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Türkiye’de ve dünyada
son 10 yıllık süreç içerisinde sanat alanında
neler değişti?

sanat hızla gelişiyor?

Öncelikle ben bir sanat meraklısı
olarak; dünyanın en ünlü eserlerine ev
sahipliği yapan sanat merkezlerini havasını
koklayarak gezmenin ayrı bir zevk olduğunu düşünüyorum. Ancak göz ardı edilmemesi gereken önemli
bir gerçek var ki; “çeşitli nedenlerle bu sanat merkezlerine
gitme imkânı olmayan kişiler çevrimiçi sanat platformları
sayesinde birçok eseri detaylı bir şekilde inceleyebilme fırsatı
buluyor”. Bu sanat adına elbette çok güzel bir şey. Çevrimiçi
sanat tanımı ile birlikte son dönemde online müzayedelere de
büyük ilgi artışı oldu. Alıcıların neredeyse %80’i eserleri yakından görmeden internet üzerinden alıyor. Bu ilgi artışına bakınca ileride birçok müzayedenin sadece internet üzerinden
yapılacağını söylemekte mümkün. Biz de Antik A.Ş olarak
çevrimiçi çalışmalarımıza bu dönem daha çok ağırlık verdik. Koleksiyonerlerlerimize, sergi salonlarında çekilen
yüksek çözünürlüklü görseller ile usta sanatçıların
dev eserlerini ev rahatlığında inceleme fırsatı
sunuyoruz. Bu nedenle ben bu uygulamaları çok yerinde ve önemli
buluyorum.
GELECEK Bir sanat uzmanı olarak çevrimiçi sanat konusunu siz
nasıl değerlendiriyorsunuz?

2000’li yılların başında, Garanti Platform, Galerist, Hafriyat, Proje 4L, Oda Projesi
ve Aksanat gibi önemli girişimlerin yanı sıra uluslararası sanat değerlerini ülkemize taşıyan dev bienaller
neticesinde sanat dünyamız şekillenmeye başladı.
2004 yılında açılan İstanbul Modern Sanat Müzesi
ile birlikte toplumumuzun
büyük bir bölümünü pozitif yönde etkisi altına alan
sanat algısı, aynı zamanda
Modern Türk resim sanatına da değer ve ivme kazandırdı. Yani bir müzenin
açılması bile fuarlardan müzayedelere, sanat fonlarından sponsorluklara kadar
çağdaş sanatın her alanında gözle görülür bir şekilde
büyüme sağladı. Pera Müzesi, Sabancı Müzesi, Elgiz
ve Salt gibi sadece sanata
ve topluma hizmet amacı
ile yola çıkan kuruluşlar ile
birlikte İstanbul yeni bir sanat yüzüne kavuştu. Son
dönemde Arter ve Eskişehir
OMM müzesinin açılması
ile bu paylaşım ve büyüme
devam ediyor. 2004 - 2015
yılları arasında müzayedelerimizde satışa sunulan
usta sanatçıların başyapıt
eserleri özel müze ve köklü aile koleksiyonlarındaki

yerlerini aldı. Uluslararası
fuarlar, sergiler, müzayedeler, yayınlar ve özel etkinlikler sonucunda artık
günümüzde çok daha yaygın bir sanat algısı oluştu
demek mümkün...

Müzayede kriterleriniz nelerdir? Eserleri
seçerken nelere dikkat
ediyorsunuz?
Eserleri kendi koleksiyonumuza seçer gibi titizlikle
değerlendiriyoruz. Önceliğimiz her zaman provenace’ı
güçlü eserlere yer vermek
oluyor. Bu yüzden Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının özel eserlerini tercih ediyoruz. Ekonominin
temel kuralı olan arz-talep
dengesi, sanat dünyasındaki fiyatlandırmanın da temelini oluşturmaktadır. Biz
de; Antik A.Ş olarak müzayedelerimizde değer tespiti
yaparken; eserin ve sanatçının özgünlüğüne, koleksiyoncuların ilgisine, dünya
ve Türk sanat piyasası için
önemine, galericilerin ve koleksiyoncuların esere olan
bakış açılarına, dönemine,
tekniğine ve ebatlarına kadar birçok değişkeni baz
alarak müzayede öncesi
eserin açılış fiyatını belirliyoruz. Tabii ki son sözü
alıcılar söylüyor. Yeni sanatçılar için de en az 5 kişisel sergi gerçekleştirmiş
olmasına dikkat ediyoruz.
GELECEK OTOMOTİV
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onları mutlaka takibe alın!
Sibel Payyu ile Emire Dilara Can’ın eserleri sanat dünyasında
fark yaratıyor. Onları kesinlikle takibe almanızı öneririz.

unutma ki!

Dünyalı Kız

Nasıl diyordu Şems;
“Şu hayatta tek başına kalarak, sadece
kendi sesinin yankısını duyarak, hakikati keşfedemezsin.

İnsanlar hayallerini seçemez,
hayaller insanları seçerler!
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Emire Dilara Can! Son zamanlarda sosyal medya üzerinde (The Girl
From Earth) “Dünyalı Kız”; isimli tablosuyla büyük dikkat çeken ressam Emire Dilara Can, henüz ilkokul yıllarındayken hayal gücünü kağıda dökerek yaptığı resimlerle kendi yaş grubunun katıldığı yarışmalarda çeşitli ödüllere layık görülmüş. “İçimdeki ressamı keşfedene
kadar Bale yaptım” diyen başarılı sanatçı, öğrendiğimiz kadarı ile bu
alanda da Ankara Opera ve Bale Sahnesi’nde performans sergileyecek kadar özel bir yeteneğe sahipmiş. 16 yaşına geldiğinde “İnsanlar hayallerini seçemez, hayaller insanları seçer” diyerek
hayallerinin peşinden gitmeye karar veren genç ressam, önce Almanya’da ardından Monte Carlo’da
resim ve heykel alanında eğitim almış, ilk sergisini ise 2017 yılında Almanya’da sanatseverlerin beğenisine sunmuş.
tutku ve coşku! Ressam Dilara Can’ın

çizimlerinde göze çarpan temel dinamiklerden biri coşku... “Dünyalı Kız”
adını verdiği tablosuna bakarken bu
duyguyu sonuna kadar hissedebiliyorsunuz. Gökkuşağının tam yedi rengini
bir kadının yüzünde buluşturan sanatçı,
tıpkı yeryüzünde dolaşan iyilik kavramı
gibi, eserinde tüm güzelliği renklerin birbiri
ile buluştuğu detaylara gizlemiş. Sonrada
paylaşım yaparak sosyal medyayı sallamış.

Onların Banksy’si varsa,
Bizim de PAYYU’muz var!
sibel payyu Farklı bakış açı-

halı’sız olmaz!

Neticede o bir Türk
Kızı... Halı dokumak genlerinde var. Kendine has öyle
bir teknik yaratmış ki; ürettiği
halı çalışmaları ile artık dünyada yeni bir akıma öncülük
ediyor. Sanat dünyası
sıkı dur... Sibel Payyu
geliyor.

GELECEK OTOMOTİV

ları ve sıra dışı yetenekleri ile
uluslararası sanat arenasında
büyük başarılara imza atan
kadın sanatçılarımız, Çağdaş
Türk Sanatının birer savaşçıları olarak eserleri ile dünyanın
kaderini değiştirebileceklerine inanıyorlar. Ve buna artık
bizleri de inandırıyorlar. İşte
onlardan biri de Sibel Payyu...
Onun eserlerine baktığımızda

diyorum ki!

20. yüzyılın ortalarında,
sanatçı ve eğitmen Hans
Hoffman, etkileyici soyut ekspresyonist Lee Krasner’a yaptığı
iltifatta şöyle demişti: “O kadar iyi ki,
bir kadın tarafından yapıldığını asla
anlayamazsınız.” Kadınlar; geçmişte de sanatın her alanında var
olmuş, her alanında iz bırakmışlardır. Tıpkı şu an
olduğu gibi...

aklımıza ilk gelen bu oldu.
Dünyada bir Banksy varsa,
onların olsun. Çünkü bizim de
Payyu’muz var. 1996 yılında
Roma’da Güzel Sanatlar bursu
kazanarak sanat hayatına
giriş yapan yetenekli sanatçı,
Street-Art ve Graffiti tarzı eserleri ile Paris Louvre Müzesi
dahil olmak üzere uluslararası
birçok platformda Çağdaş
Türk Sanatını temsil etti.

eski filmler çok daha güzel!

mamma mıa ve kıll the boss!

Eski filmler çok daha güzel. Örneğin “Notting Hill”... Bence; yeni
yapımlar arasında onun yerine konabilecek bir film daha yok.

Filmin türü komedi ise, iki seriden oluşan “Mamma Mia” ile
bir Jennifer Aniston klasiği olan “Kill The Boss” favorimdir.

Ruhat

mutlaka
izleyin!

mengi

Gazeteci, Yazar
Ruhat Mengi’den
Gelecek okurları
için muhteşem
film önerileri.

den

Film Önerileri

Ruhat Mengi

SleepIng WIth The Enemy

Dram, Gerilim, Macera

Ruhat Mengi’den!

Öncelikle Gelecek Dergisinin ilk sayısını büyük bir keyifle
okuduğumu belirtmek isterim. İçinde
bulunduğumuz normalleşme sürecinde,
“Ruhat Mengi ile Her Açıdan” isimli youtube kanalımızın çalışmalarına devam ediyorum. Boş zamanlarımı ise kitap okuyarak
ve film izleyerek geçiriyorum. İzlediğim
filmler arasından en özellerini sizler
için seçtim. Umarım benim gibi keyif
alarak izlersiniz. Tüm “Gelecek”
okurlarına sağlık, mutluluk
ve huzur dolu günler
dilerim.

İlk önerim; Başrollerini Julia Roberts, Patrick Bergin
ve Kevin Anderson’un paylaştığı 1991 yapımı olan
“Yatağımdaki Düşman”
isimli film. Özellikle kadına
şiddet konusunun gündemimizden hiç düşmediği
şu dönemde kesinlikle
izlenmesi gereken bir film.
Umarım herkes kendisine
bu filmden bir pay çıkartabilir. Eşinin bütün isteklerini yerine getiren güzel ve
aynı zamanda mükemmel bir ev hanımı olan Laura’nın;
dışarıdan bakıldığında kusursuz bir evliliğe sahip olduğu
düşünülüyor. Ancak bu çiftin kapalı kapılar ardındaki
yaşantıları bambaşka... Laura’nın yaşamını hasta ruhlu
obsesif eşi Martin, adeta cehenneme çeviriyor. Küçük bir
uyarı: “Filmi izlerken moraliniz biraz bozulabilir”.

1

V for Vendetta

Meryl Streep!

It’s ComplIcated
MovIe StIlls!

“Dünyaya bir kez daha
gelme şansım olsaydı kesinlikle Meryl Streep olarak gelmek
isterdim”. Ona benim gibi bütün
dünya hayran. Oyunculuk kariyerini 3 Oscar ödülü ile süsleyen
bu özel kadın; aynı zamanda
Oscar’a en çok aday gösterilen oyuncular arasında ilk
sırada yer alıyor.

Meryl Streep, Alec Baldwin
ve Steve Martin bir araya gelirse
o film defalarca izlenir... Konusu
ile orta yaşlı insanların da tutkulu olabileceklerine vurgu yapan
bu eğlenceli yapım, orjinal adı ile
de dönemin en popüler iletişim
platformu olan Facebook’a
gönderme yapıyor.

3

Bilimkurgu, Aksiyon
Büyük keyif alarak defalarca izlediğim “V For Vendetta”, totaliter bir rejime
karşı bireysel şiddetin
ne derece meşru olacağını sorguluyor. Hikaye;
1980’lerin İngiltere’sinde
geçiyor. Son derece baskıcı
bir toplum düzenine sahip
olan ülkede; türlü yasaklar
ve engellerle idare edilen
halk, sonunda doğal olarak
ayaklanıyor. Tam anlamı ile bir kargaşa ortamının merkezinde kalan gizemli karakter “V”; olaylar sırasında başı
belada olan masum bir kadını kurtarıyor. Ancak kadının
kurtuluşu; bir ulusun kurtuluşunu temsil ediyor. V’nin bu
hamlesi, toplumun uyanışını tetikleyen ve başkaldırıyı
başlatan asıl neden olarak öne çıkıyor. V For Vendetta; her
saniyesini keyifle izleyeceğiniz nefes kesici bir film.

2
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bir mercedes-benz hikayesi!
230 SL’in ilerleyen yıllarda bir efsane olacağı o yıllarda
belliydi. Mercedes-Benz onunla yeni bir hikayeye sahipti.

Pagoda Etkisi
Bir Pagoda’dan aldığı ilhamla, otomobil sektörünün
geleceğini aydınlattı! “Mercedes-Benz 230 SL”
230 sl / pagoda Üretildiği an

itibari ile otomotiv sektörünün
geleceğine yön veren bir Mercedes-Benz klasiği ile yeniden
sizlerleyiz... Bagaj kapağının
sol tarafında bir imza gibi taşıdığı “230 SL” adı ile bilinen
bu özel otomobil; aynı zamanda markanın “SL” çizgisini en
iyi yansıtan popüler örneklerden biri olarakta konumlanmaktadır. Onun bu popülaritesinin ve karşı konulmaz cazibesinin en önemli etkenlerinden biri de, hiç şüphesiz
otomobil tarihinin en etkileyici
gövde modellerinden biri olarak kabul edilen W113’e sahip
olmasıdır. 1963 ile 1971 yılları
arasında üç farklı motor seçeneği ile sınırlı sayıda üretilen
bu efsane otomobil; tutkunlarının hayallerini ise “Pagoda”
ismi ile süslemektedir.
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hızlı, güvenli!

Mercedes-Benz’in baş
tasarımcıları Paul Bracq ve
Béla Barényi tarafından bir
Pagoda’dan ilham alınarak
tasarlanan 250 SL’in efsane
gövdesi, güçlü fren aksamı
ve radyal lastiklerle birleşince mükemmel bir yol
tutuşu sağladı..

GELECEK OTOMOTİV

pagoda’nın doğuşu! 230 SL’in

300 sl’e
saygı duruşu!

1963’te yeteneklerini
bir yarış pistinde sergileyen 230 SL, 47.3
saniyelik tur ile 300
SL’e saygı duruşunda bulundu.

W113 adı verilen efsane gövdesi, Uzak Doğu mimarisinin
ikonik simgelerinden biri olan
Pagoda’dan ilham alınarak tasarlanmıştır. İşte ona, Pagoda denmesinin tek sebebi budur. Gelelim onun hikayesine... 1960’lı yıllarda 190 SL ve
300 SL; olmak üzere farklı iki
seri ile piyasada olan Mercedes-Benz; alternatif bir model üretmeye karar verir. Markanın asıl hedefi; 190 SL kadar ekonomik, 300 SL kadar
da yüksek performansa sahip
olan yeni bir kahraman yaratmaktır. 1963 yılında tamamlanarak ilk lansmanı yapılan
230 SL; beklentileri fazlasıyla
karşılar... Kısacası, bir Pagoda’dan alınan ilham tomurcuğu, onunla ışık olur ve sektörün geleceğini aydınlatır.

genç üyelerimiz çoğunlukta!

aynı zamanda iyi bir yatırım aracı!

Genç üyelerimizin sayısı günden güne artıyor. Klasik
otomobili olsun veya olmasın kapımız herkese açık.

Klasik otomobil tutkusu için pahalı bir hobi diyebiliriz. Ancak;
çok iyi bir yatırım enstrümanı olduğunu da göz ardı edemeyiz.

Durgut
Berberoğlu
röportaj Kaan Kurt

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing!
O, hepimizin en büyük hayali. Ona
sahip olmak; dünyaya hakim olmak
gibi bir şey sanırım.

Klasik tutkum,
bir savaşla başladı!

sizi, sizden dinleyelim? Öncelikle tüm Gelecek
Dergisi okurlarını selamlıyorum. Orta öğrenimimi Saint Benoit Fransız Lisesi’nde tamamladım. Ardından, İstanbul Üniversitesi İşletme
Fakültesi’ni bitirdim ve mezun olur olmaz iş
hayatına atıldım. Uzun bir müddet Çikolata
ve bisküvi sektöründe danışmanlık ve temsilcilikler yaptım. Şu an ise Klasik Otomobil
Kulübü Başkanı olarak görev yapıyorum.

Çok isteyip de sahip
olamadığınız bir klasik
otomobil var mı?
Olmaz mı? Mercedes-Benz
300 SL Gullwing... O zaten,
benim gibi bütün klasik tutkunlarının en büyük hayalidir. Ona sahip olmak; sanırım dünyaya hakim olmak
gibi birşeydir. O çok özel.

kadınların klasik otomobillere bakış açısı nedir?
Kulübümüzde genellikle hepimiz eşlerimizle birlikte yayarışıyoruz. Kadınların kendi aralarında “WA” grupları
var ve hepsi çok aktif.

Hatta çoğu konuda onlarla
tartışmalarımız bile oluyor.
Konumuz genel olarak aynı... Erkek yeni bir klasik
alır ve kadın hemen itiraz
eder. Ancak sonra; alınan
o otomobili kesinlikle erkekten daha çok sever. Federasyon bünyesinde ise
otomobil sporları alanında
kulüp olarak kadın organizasyonlarını en çok biz
destekleriz. Eğer pandemi
süreci olmasaydı, sadece
kadınların yarışacağı Rally
des Princess yarışlarını düzenleyecektik.

gençleri,
bekliyoruz!

Kulübümüzün

İlk klasik otomobilimi, 1990 yıbirinci hedefi Klasik
lının Ağustos ayında almıştım. AyOtomobil sevgisini
özellikle gençlere
nı gün hiç unutamam Körfez Savaşı
yaymaktır.
başlamıştı. Eve döndüğümde ise bambaşka bir savaşın içinde buldum kendimi.
Çünkü öyle bir zamanda o klasik otomobili almam eşimin hiç hoşuna gitmemişti. 2000 yılında
Klasik Otomobil Kulübüne üye oldum. Bu süreçte tabii ki otomobillerim de sık sık değişti ve bir
çok yarış organizasyonunda yer alarak çeşitli
dereceler elde ettim. Bunlardan biri Yunanistan’da Akropol Rallisi idi. Ralli hayatım, Historik Ralli kategorisinde kesintisiz olarak devam ediyor. Ayrıca kulüp faaliyetlerimiz de sürüyor.
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pandemi süreci!

ÖZEL BİR TUTKU Klasik otomobil tutkusu için

göreceli olarak pahalı bir hobi diyebiliriz. Ancak
çok özel bir tutku olduğu kesin. Buna rağmen katılımcıların sayısı günden güne artıyor. Örneğin son
yıllarda Mercedes-Benz sponsorluğunda düzenlediğimiz Bahar Rallilerine, 100’ün üzerinde otomobil
katıldı. Evet pahalı... Fakat ticari açıdan baktığınızda
ise çokta iyi bir yatırım enstrümanı olarak karşımıza
çıkıyor. Dünyada Klasik; artık bir arz talep ilişkisi.

Pandemik süreç her sektörü
olduğu gibi bizi de çok etkilendi.
Tüm organizasyonlar Sağlık ve Spor
Bakanlıklarımız tarafından haklı olarak
durduruldu. Normalleşme süreci ile birlikte biz de ara verdiğimiz çalışmalarımızı
yeniden kulüp gündemimize aldık. Bu yılın
etkiniz
ilk organizasyonu federasyon tarafından
ve güçlüyüz!
düzenlenecek olan WRC Marmaris etkin“FIVA” Uluslararası Klasik
liği olacak. Biz de 29 Ekim de Klasik
Otomobil Federasyonu üyesi
Cumhuriyet Rallimizi yapabilmek
olan kulübümüz, 2002 yılında
için tüm hazırlıklarımıza
Bodrum’da bir “Dünya Rallisi”
düzenlemişti ve büyük bir katılım
başladık.
olmuştu. Sadece bu bile Klasik
Otomobil alanında ülkemizin dünyada nasıl bir yeri
olduğunu gözler önüne
seriyor.
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mercedes-amg petronas farkı!
Avusturya Grand Prix’i ile başlayan F1 yarışlarında,
Mercedes-AMG Petronas takımı üst üste 4 zafer kazandı.

Lewis

İnanç
Mevcut yeteneklerini,
kazanmaya olan inancın
ile perçinlersen, asla ama
asla vazgeçmezsin. Tıpkı
Lewis Hamilton gibi!
asla vazgeçme!

Mercedes-AMG Petronas
takımının Britanya’lı yıldız
pilotu Lewis Hamilton, 2020
F1 sezonunun dördüncü yarışında patlak lastikle ilk sıraya
yerleşti. Hamilton bu akılalmaz zaferi ile, kazanmaya
olan inancını bir kez daha
gözler önüne serdi.
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Lewis hamılton Mclaren’ın

alt yapısında yetişen en sıra
dışı ve en özel yeteneklerden
biri olan Lewis Hamilton; katıldığı tüm yarışlarda ortalığı
adeta tek kelime ile kasıp kavuruyor. Hırsı, azmi ve yetenekleri ile rakiplerinden her
zaman bir adım önde olmayı
başaran bu genç pilotun, geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırmaya göre “F1” tutkunlarını
en çok heyecanlandıran yarışçılardan biri olması bizleri
elbette hiç şaşırtmıyor. Çünkü
onun yarış esnasında yapmış
olduğu çoğu hareketi, takipçileri ancak bir bilgisayar oyununda yapılabiliyor. Bu bile
Hamilton’ın ne denli çılgın olduğunu açık bir şekilde gözler
önüne seriyor. Kariyerinin henüz 2. gününde katıldığı “Silverstone” testinde Pedro de
La Rosa’yı geride bırakarak en
iyi üçüncü zamanı yapan bu
çılgın adam; yakın bir gelecekte pistlere büyük bir efsane
olarak doğacağının sinyallerini de vermişti. Şimdi dünya o
büyük efsaneyi zevkle izliyor.
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3 yarış, 3 zafer!

5 Temmuz’da gerçekleşen Avusturya Grand Prix’ini, 5 saniyelik bir ceza
alarak 4. sırada tamamlayan Lewis Hamilton,
12 Temmuz Styria, 19 Temmuz Macaristan ve
2 Ağustos Büyük Britanya yarışlarında sıra dışı bir performans sergileyerek üst üste üç galibiyet elde etti. En son;
sezonun 7. yarışı olan Belçika GP’yi kazanan Lewis Hamilton, 89. yarış galibiyetini alarak efsane yarışçı Michael
Schumacher’in rekorunu geçmek için bir adım daha attı!

formula 1 yeniden istanbul’da!

hamılton’mı Schumacher’mi?

Motor sporlarının en prestijli yarışlarından biri olan Formula1,
9 yıl aradan sonra 13-15 Kasım’da yeniden İstanbul’da.

Lewis Hamilton; efsane yarışçı Michael Schumacher gibi
34’ncü yaşında 6’ncı dünya şampiyonluğunu kutladı!

Performans

Büyük zaferler, cesur adamlar tarafından kazanılır...
valtterı bottas!

Hızlı ve güvenli bir
şekilde karar verebilme yeteneği, ani
refleksler, en iyi olma tutkusu, cesaret
ve kararlılık... Lewis Hamilton’a baktığınızda bu özelliklerin hepsine fazlası ile
sahip olduğunu net olarak görebilirsiniz.
Tıpkı Mercedes-Benz gibi... Ancak, onların ortak bir özellikleri daha var ki, bize
göre en önemlisi de bu... “Kazanmaya
olan inançları”... Peki sizce bu yeterli
mi? Kazanmak; önce inanmakla mı başlar? Başarıya giden yolun tek ve gerçek
anahtarı sadece inanmak olabilir mi?
Elbette olamaz... İnancınız, zafere giden
yolda sizleri daima canlı tutar bu bir gerçektir... Ancak, büyük zaferlerin temelini
oluşturan en önemli faktörlerden biri de

“performans’tır”. Unutmayın ki; “büyük
hedefler sadece inançla görülür. Sizi o
hedefe yakınlaştıran tek şey ise mücadeleniz esnasında göstermiş olduğunuz
performansınızdır. Mercedes-AMG Petronas takımının başarı anlayışı da temelde sadece bu esaslara dayanır. Lewis
Hamilton, takımın inanç, hırs ve cesaret
yüzünü temsil ederken performansının
en belirgin sembolü ise kesinlikle, Valtteri Bottas’tır. İlk olarak 2007 yılında başladığı profesyonel F1 kariyerini güçlü ve
sağlam adımlar ile kararlılıkla yükselten
Bottas; hangi şartlar altında olursa olsun bir an bile düşürmediği performansı ile Mercedes-AMG Petronas kadrosu
içinde bir yıldız misali parlamaktadır.
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heyecan
devam ediyor!

2020 Formula 1 heyecanı tüm hızı ile devam ediyor. Nefes kesen görüntülere sahne olan bu yeni sezonda kusursuz bir performans
gösteren Valtteri Bottas, ilk
yarışta takımına bir de
kupa kazandırdı.

valtteri
GELECEK OTOMOTİV

geçen yaz profesyonel oldu!
PGA Championship 2020’nin galibi Collin Morikawa,
profesyonel oyuncu kadrosuna 2019 yılında dahil oldu.

Genç Şampiyon
2020 PGA Championship’te tarihi bir an yaşandı. 23 yaşındaki
genç oyuncu Collin Morikawa; tüm dev rakiplerini geride
bırakarak zaferi ile Golf Dünyasını şaşkına çevirdi!
hazırlayan Özlem Uçar

fark attı!

Oyunu ile göz
dolduran genç
oyuncu, final
turuna 2 atış
önde geldi.
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golf
tarihine geçti!

1963’te Jack Nicklaus,
1999’da Tiger Woods,
2012’de Rory Mcllroy’dan
sonra PGA gibi dünyaca
ünlü bir Golf Turnuvasını
kazanan en genç oyuncu Collin Morikawa oldu.

Dustın Johnson!

golf dünyası şokta!

Kaliforniya’lı genç Golf oyuncusu
Collin Morikawa, San Francisco’da bulunan TPC Harding Park’ta gerçekleşen 102.
PGA Championship Golf Turnuvasında tek kelime ile harikalar yaratarak adını listenin ilk sırasına
yerleştirmeyi başardı. Henüz 23 yaşında olan genç
oyuncunun başarısı, Golf Dünyasını şaşkına çevirdi.

GELECEK OTOMOTİV

Dünya Golf Otoriteleri
tarafından en çok eleştirilen
oyunculardan biri olan Dustin Johnson; bu turnuvada
final turuna kadar gelmeyi
başardı ancak yine de Morikawa’nın önüne geçmeyi başaramadı.

golf sporunun genç yüzü!
Büyük bir başarıya imza atan Morikawa; Golfün gençlik
hareketinin en genç yüzü olarak rolünü sağlamlaştırdı

pga champıonshıp Formula
yarışları gibi salgın nedeniyle ile uzun bir süre ertelenen
uluslararası organizasyonlar
arasında PGA Championship
2020 Golf Turnuvası da yer
alıyordu... Normalleşme süreci ile birlikte tarihleri yeniden
belirlenen bu özel turnuva, 6
ile 9 Ağustos tarihleri arasında San Francisco’da bulunan
TPC Harding Park’ta seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Her
yıl olduğu gibi bu yıl da nefes
kesici bir mücadeleye sahne
olan bu dev organizasyonda;
Dustin Johnson, Paul Casey,
Tiger Woods, Matthew Wolff,
Tony Finau, Rory Mcllroy ve
Jon Rahm gibi Golf Dünyasının yıldız isimleri yarıştı. Seyircisiz olarak gerçekleşmesine
rağmen dünya genelinde olağanüstü bir ilgi ile karşılaşan
şampiyonanın sonucu ise iz-

leyen herkes için kesinlikle
büyük bir sürpriz oldu. Profesyonel Golf sporcuları arasına
geçtiğimiz yıl katılan ve henüz
23 yaşında olan Kaliforniya’lı
oyuncu Collin Morikawa, dört
gün süren mücadelenin sonunda büyük bir avantaj sağlayarak kupayı evine götüren
isim oldu. Turnuvanın ilk üç
gününde beklenmedik bir performans sergileyen Morikawa,
final turuna iki atış farkla
başladı. Yarışta favori olarak
gösterilen Tiger Woods ile
Rory Mcllroy’u tabelanın çok
gerisinde bırakan Morikawa,
aynı zamanda turnuvada Golf
tarihinin en iyi atışlarından
birini yaparak başarısının bir
tesadüf olmadığını herkese
kanıtladı. Genç oyuncuyu yeni
bir kariyer bekliyor diyebiliriz.
Ancak yıldızlar için artık hiçbir
şey eskisi gibi olmayacak.

golf dünyasına armağan mı?
Akıllardaki soru şu... Sıra dışı atışları ile PGA tarihine
geçen Collin Morikawa, Golf dünyasına bir armağan mı?

Collin Morikawa’yı yeni bir
kariyer bekliyor diyebiliriz...
Ancak Golf’ün dünyaca ünlü
yıldızları için artık hiçbir şey
eskisi gibi olmayacak...
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Bryson DeChambeau

Brooks Koepka

Tommy Fleetwood

Scottıe Scheffler

tıger,
kükreyemedi!

Turnuvanın ilk gününde
sergilediği rahat tavırları
ile dikkat çeken Tiger
Woods, ikinci güne otoritelerin övgü dolu yorumları ile başladı. Ancak bu
avantajı sahada korumayı başaramadı.

tıger woods!

tony Fınau

Justın Thomas

PGA Championship 2020’nin
en favori oyuncularından biri olan Tiger
Woods, bu turnuvada kendisinden beklenilen
performansı sergileyemedi. Şampiyonluk yarışının son gününde sergilediği oyun ile haftanın en
iyi skorunu elde etse de, bu başarısı Woods’un, adını listenin en başına yazdırması için yeterli olmadı.
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2012 yılına damgasını vurdu!
AMG Black Series 50’Marauder Cigarette, 2012 yılında
Miami Boat Show ile sektöre çok sıkı bir giriş yaptı!

Su Üstünde F1
Rakipleri; yeni ürünleri için teknolojide gelinen son
noktaya vurgu yaparken, “AMG Black Series 50’Marauder”;
sadece bir sonraki seviyenin alt yapısını temsil ediyordu!
50’Marauder cıgarette! 2011

yılında Mercedes-Benz’in efsanevi modellerinden biri olan
“C63 AMG Black Series’ın verdiği ilhamla; Cigarette Racing
ile Mercedes-Benz markalarının yolları bir kez daha kesişti.
Elbette bu iki dev markanın
tekrar bir araya gelmesi dünya basınında geniş bir yer
buldu ve özellikle tekne üreticileri, bu birliktelik sonrasında
ortaya çıkacak olan sonucu
merakla beklemeye başladılar. Bu bekleyiş süreci 2012
yılının ilk ayında sona erdi
ve her iki firma; AMG “Black
Series” 50′Marauder Cigarette’yi kamuoyuna sunarak
Şubat ayında Miami’de gerçekleşecek olan “2012 Miami Boat Show’a bu tekne ile
katılacaklarını açıkladı.
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bir gün!

Yakıt avantajı ile
dikkat çeken Bu özel
tekne, deniz üzerinde
bir gün geçirmek
isteyenler için ideal
bir seçenektir.

yakıt
verimliliği!

Etkileyici hız yeteneğinin
yanı sıra, AMG Black Series 50’Marauder Cigarette
aynı zamanda kusursuz
bir yakıt verimliliği sunmaktadır. Onun en iyi
yanı ise pompa yakıtı
ile çalışmasıdır.
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onun misyonu! Tekne ve Yat

hazırlayan Ünal Atılgan

dünyasının uluslararası platformlarından biri olan ve her
yıl dünyanın en ünlü markalarının teknoloji harikası üretimlerini meraklıları ile buluşturan Miami Boat Show 2012’de
ilk kez görücüye çıkan AMG
“Black Series” 50′Marauder
Cigarette; beklenildiği gibi yoğun bir ilgi ile karşılaştı. Toplam 2700 HP güce sahip olan
iki Mercury Racing motoruyla
çalışan ve AMG “Black Series” 50′Marauder Cigarette
adını taşıyan bu sıra dışı tekneyi Boat Show’da inceleyen
takipçilerinin ilk yorumları ise
“F1 yarışlarını çok yakında su
üzerinde izlemeye başlayacağız” oldu. Aslında o; her iki
marka içinde bir sonraki seviyenin sadece alt yapısıydı.

en büyük rakibi kendisi!

O; gerçek bir aşkın eseridir!

2700 HP motor gücüne sahip olan bu süper hızlı
tekneyi, su üzerinde sadece bir üst modeli geçebilir!

lüks tasarım İlk kez 2012
Miami Boat Show’da tanıtılan,
AMG Black Series 50′Marauder, boyasından döşemesine
kadar tüm detayları ile çarpıcı bir lüks ve tasarım örneği
sergilemektedir. Teknenin su
üzerindeki hareket ve hız kabiliyetine katkı sağlamak amacı
ile genel yapısında ahşap yerine özel alaşımlı alüminyum
malzemeler kullanılmıştır. Bu
yüzden o bir hız canavarıdır.

Emsalleri arasında fark yaratn AMG Black Series
50’Marauder Cigarette, gerçek bir aşkın eseridir.

AMG “Black Series”
50’Marauder Cigarette,
boyasından döşemelerine
kadar çarpıcı bir tasarım
örneği sergilemektedir.
amg ve cıgarette!

2700 HP!

AMG Black
Series 50’Marauder’in toplam
gücü 2700 HPye eşittir.”

Öncelikle; AMG ile Cigarette’in felsefi
açıdan birbiri ile tamamen örtüşen birçok ortak özelliğinin
olduğunu belirtmek gerekir.
Çünkü; Mercedes-Benz ile Cigarette Racing firmaları, kuruldukları günden bu yana lüks,
performans ve yüksek kalibreli üretim standartları konusunda aynı değerlere titizlikle
bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedirler. İşte AMG Black
Series 50’Marauder Cigarette
teknesi; tüm sıra dışı özellikleri ile böyle bir anlayışın sonucudur. Onun sahip olduğu tüm
yeteneklerinde, daha ilk bakışta göze çarpan mükemmeliyet ifadesi; arkasında kusursuz bir şekilde işleyen felsefik
bir anlayışın olduğunu gözler
önüne sermektedir. Bu yüzden Mercedes-Benz markası-

nın; hız, konfor ve performans
çizgisinin gelmiş geçmiş en
iyi örneklerinden biri olan C63
AMG Black Series otomobilinin tüm genel özellikleri, AMG
Black Series 50’Marauder Cigarette teknesinin tasarımına
ilham kaynağı olmuştur. Siyah
ve beyazın eşsiz ahengi bu
özel teknenin güçlü ifadesine
zırh olurken iç mekanda kullanılan Alcantara detaylar onun
zarafetine ayrı bir değer katmaktadır. Sıra dışı özelliklere
sahip olan bu muhteşem hız
canavarı, dijital ön gösterge
panelinden, tutma kollarına,
koltuk desteklerinden ses sistemine kadar tüm işlevsel aksanları ile emsalleri arasında
gözle görülür bir biçimde fark
yaratmaktadır. Kısacası o; sadece maharetli ellerin değil,
gerçek bir aşkın eseridir.

o adeta
bir su füzesi!

Tasarım aşamasına,
Mercedes-Benz ile Cigarette
Racing’in özel yarış ekiplerinin
de büyük katkı sağladığı AMG
Black Series 50’Marauder
Cigarette; 2012 yılında dünya
medyasının manşetlerinde “Su Füzesi” başlığı
ile ifade edildi.

İlham kaynağı Onu; bir “Su

Füzesi” olarak ifade edebiliriz.
AMG Black Series 50’Marauder Cigarette adı verilen teknenin gücü; kendisine ilham
kaynağı olan Mercedes-Benz
C63 AMG Black Series’in neredeyse dört katından fazladır.
1350 HP gücünde iki Mercury
Racing motoru ile taçlandırılan bu süper tekneye, su üzerinde yetişebilecek tek araç
onun sadece bir üst modelidir.
GELECEK OTOMOTİV
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Hollywood’un ihtişamlı dünyası!
Cunard filosunun en küçük kraliçesi Queen Elizabeth,
konuklarına Hollywood’un ihtişamlı dünyasını sunuyor.

Cunard Lüksü
Geminize Hoş Geldiniz Majesteleri!
Queen Mary 2 Queen Victoria Queen Elizabeth
Dünyanın en ünlü mimarları,
en yetenekli stilistleri, dekoratörleri ve alanında ün yapmış
uluslararası peyzaj sanatçıları tarafından konuklarının her
türlü lüks ve konfor ihtiyaçlarına eksiksiz olarak cevap verebilecek nitelikte tasarlanan
Cunard Cruise Line’ın kraliçe
gemileri; konuklarına kesinlikle sıra dışı bir tatil deneyimi
sunuyor. Queen Elizabeth, Queen Victoria ve Queen Mary II
olmak üzere üç gemi ile hizmet veren ve çok yakında 4.
büyük gemisini de filosuna
katmaya hazırlanan Cunard
Cruise; İngiliz Kraliyet Ailesinin en güçlü 3 kadınının isimlerini taşıyan gemileri ile sektörde bir yıldız gibi parıldıyor.
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Dünyanın en
ünlü mimarları
tarafından dizayn
edilen Cunard
Gemileri; lüksün
en ihtişamlı
ifadeleridir.

Bir an için Kraliyet Ailesinin bir
üyesi olduğunuzu
düşünün. İşte bu
Cunard’ta, aynen
öyle ağırlanacaksınız.

Peki nedir Cunard’ın gemilerini bu kadar özel kılan? Öncelikle bu konuya değinelim.
Servis kalitesi dünyaca ünlü
otoriteler tarafından “Beyaz
Yıldız” servis plaketi ile tescilli
olan bu gemilere binip te etkilenmeyen biri neredeyse yok
denecek kadar azdır. Kamarasından kaptan köşküne kadar tamamı ile İngiliz ekolü ile
yönetilen bu 3 kraliçe gemide
konuklara, dijital platformların
ve hayranlık uyandıran devasa
Atrium’ların yanı sıra Kraliyet
Hanedanı’na özgü en özel eğlence alternatifleri sunuluyor.
Kriket, Golf turnuvaları, Kraliyet Orkestrası dinletileri, WestEnd şovlar, Vals gösterileri ve
çok renkli Broadway geceleri.

kraliyet
tiyatrosu!

İngiliz Hanedanının en
meşhur aktivitelerinden
biri olan Kraliyet Tiyatrosu, tüm Cunard gemilerinde her gece yeniden “Perde” diyor.

hazırlayan / kaynak
www.cruiseplanet.com

kraliçe gemileri!

Queen Elizabeth, Queen Victoria ve
Queen Mary II... Dünya tarihine yön veren
en önemli 3 Kraliçe’nin isimleri ile onurlandırılan Cunard Gemileri; 180 yıllık bir deneyim sonrası şahesere dönüşen bir hizmet anlayışına sahiptir.
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filonun amiral gemisi!
Cunard’ın amiral gemisi Queen Mary II, denizlerin en
büyük balo salonu ile görkemli odalarına sahiptir.

filonun en cazibeli gemisi!
Cunard’ın en cazibeli kraliçesi ise, Barcelona ve Monte Carlo
gibi özel destinasyonların gemisi olan Queen Victoria’dır.

queen Mary ıı Teknoloji ile

konforu eşsiz bir zarafetle birleştiren Cunard Cruise, günümüzün en lüks ve en güvenli
Cruise gemilerine sahiptir. Hanedana yakışır bir mimari tarz
ile dekore edilen bu gemilerin
ana kraliçesi ise elbette Queen Mary II’dir. Bir gün onunla
okyanuslara açılma fırsatınız
olursa, sizi sıra dışı bir maceranın yanı sıra daha önce
hiçbir yerde karşılaşmadığınız
bir eğlence anlayışının beklediğine emin olabilirsiniz. Aynı
zamanda Queen Mary II’de,
okyanusların en büyük kütüphanesine sahipsiniz.

queen vıctorıa Akdeniz’i,

Norveç Fiyortlarını, İzlanda’yı
ya da, çok daha uzak yerleri
Queen Victoria ile keşfetmek
kesinlikle bir ayrıcalıktır. Okyanusların en zarif ve en cazibeli
kraliçesi Queen Victoria; benzersiz özelliklerin yanı sıra alışılmışın dışında kusursuz bir
misafirperverlik anlayışı ile konuklarını ağırlamaktadır. Dans
gösterileri, konserler, sihirbazlık performansları, muhteşem
şovlar ve eşsiz saray lezzetleri... Daha önce okyanus üzerinde Shakespeare’i izleme fırsatınız oldu mu hiç?

cunard eğlence

cunard spa

Cunard Cruise Line’ın tüm gemilerinde, Kral ve Kraliçelere
layık eşsiz bir eğlence tarzı
sunulmaktadır. Kraliyet Orkestrasının verdiği klasik müzik ziyafetleri, Vals geceleri,
tiyatro gösterileri, West-End
şovlar ve dünyanın en ünlü
Opera dinletileri burada.

Dünyanın en ünlü spa markalarından biri olan Canyon
Ranch, Cunard Cruise’un ayrıcalıklı konuklarına en özel
servisleri ile hizmet vermektedir. Tatil kelimesi, Cunard’ın
tüm gemilerinde zarafet, huzur ve eşsiz bir deneyim anlamına gelmektedir.
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cunard mutfak

konaklama

Cunard Cruise Line’ın tüm
gemilerinde mutfak; kesinlikle sanat anlamına gelmektedir. Michelin yıldızlı şefler
tarafından hazırlanan eşsiz
lezzetlerin sunulduğu şık restoranların yanı sıra, konuklara 24 saat boyunca açık büfe
hizmeti de verilmektedir.

Cunard’da son derece lüks
ve konforlu bir dizayna sahip
olan suitler, sadece o süitin
konuklarına özel hizmet sunan restoranlar ve klüpler ile
eşleştirilmiştir. Odanızda, ihtiyacınız olan herşey elinizin altındadır ve 24 saat kesintisiz
oda servisi sunulmaktadır.

queen elızabeth Japonya

limanlarından Doğu Asya ülkelerine ve Alaska’dan Avustralya’ya kadar dünyanın en egzotik kıyıları, onun büyüleyici
ışığıyla aydınlanıyor diyebiliriz.
Elbette Queen Elizabeth’ten
bahsediyoruz. Art Deco tarzında etkileyici bir mimari yapıya
sahip olan bu gemi, özellikle
de sanat tutkunlarının her zaman öncelikli tercihi oluyor.
Işıltılı dev avizeler, geniş Atrium’lar, konforlu lüks süitler,
unutulmaz lezzetler ve sınırsız
huzur veren kış bahçeleri...

dünya turu Queen Victoria

ile tam 108 günde devrialem...
2019 yılında “Porthole Cruise”
dergisi okuyucuları tarafından
“En İyi Dünya Turu” ödülü ile
onurlandırılan Cunard Cruise,
2022 yılında yeni bir maceranın kapılarını aralıyor. 108 gün
sürecek olan bu organizasyon
ile dünyayı adeta konuklarının
önüne serecek olan Cunard
Cruise; Sidney dahil olmak
üzere dünya çapında 30’dan
fazla ikonik limanı ziyaret etmeye hazırlanıyor. “Ah o gemide ben de olsaydım” diyorsanız, hazırlıklara başlayın!
GELECEK OTOMOTİV

dünyanın en iyi kayak pistleri!
Anadolu’nun tarihinde önemli bir yeri olan Erzurum, Dünyanın en iyi kayak pistlerine sahip olan nadide bir şehrimizdir.

Erzurum
Mercedes-Benz Yeni GLA ile
Evliyalar Diyarına Yolculuk!

erzurum’un
kapadokya’sı!
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Erzurum gezimizin en etkileyici rotası elbette Narman Peri Bacaları oluyor...
Unesco Dünya Kültür Mirası
Geçici Listesi’ne giren bu
bölge, Erzurum’un Kapadokya’sı olarak ifade ediliyor.

yeni gla
hakkında

Otoban üzerinde
yolculuğumuza rahat
ve güvenli bir şekilde
devam ederken Yeni GLA
hakkında birkaç küçük detaya değinelim... Diğer güncel
Mercedes-Benz modelleri gibi
Yeni GLA’da oldukça gelişmiş
teknolojik özellikleriyle dikkat
çekiyor. 435 lt’lik bagaj hacmine
sahip olan Yeni GLA; katlanabilir
arka koltuklar sayesinde kullanıcısına 1.430 lt’lik geniş bir
alan sunuyor. Ayrıca 10 cm
artan yüksekliği ile Yeni
GLA’nın, özellikle şehiriçi
kullanım için oldukça
ideal olduğunu söyleyebiliriz.
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DADAŞLAR DİYARI! Gelecek dergisinin 2. sayısında; tarihi yapısı ve
eşsiz doğal güzellikleri ile ülkemizin kültürel zenginliklerine değer
katan sıra dışı şehirlerimizi yeniden keşfetmeye devam ediyoruz. İstikametimiz bu kez, Doğu
Anadolu Bölgesinin en kalabalık
2. şehri olan ve halk arasında
“Dadaşlar Diyarı” mahlası ile ifade edilen Erzurum oluyor... Araç
tercihimiz ise; bu kez Mercedes-Benz’in güncel kompakt sınıf
model ailesini tamamlayan muhteşem otomobili Yeni GLA... Bu
keyifli gezimizde hem Erzurum’u,
hem de GLA’yı keşfedeceğiz.

istanbul’dan erzurum’a! Yola
çıkmadan önce, her zaman olduğu gibi otomobilimizin genel
bakımını yaptırmak üzere Gelecek Otomotiv Vadipark’ta kısa
bir mola veriyoruz. Tabii bu molaya en çok çocuklar seviniyor.
Çünkü burada bulunan simülasyon cihazları ile gerçekten harika
vakit geçiriyorlar. Onlar doyasıya
eğlenirken biz de, yola koyulmadan önce kahvelerimizi yudumlayarak biraz dinlenme fırsatı
buluyoruz. Oldukça keyifli geçen
bu bakım sürecinin ardından emniyet kemerlerimizi takarak Erzurum’a doğru hareket ediyoruz.

GELECEK erzurum

Online Servis Randevusu

tortum şelalesi

erzurum taşhan

yakutiye medresesi

saat kulesi

öşvank kilisesi

yedigöller

erzurum Atatürk Evi Müzesi!

görkemli Erzurum Kalesi!

Atatürk’ün 1919 yılında konakladığı evi, şu an “Atatürk Evi
Müzesi” olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Cağ Kebabı Molası Uzun ve
yorucu bir yolculuğun ardından Erzurum’a ulaşıyoruz.
Otelimize yerleşip biraz dinlendikten sonra yörenin en
meşhur iki lezzeti olan Cağ
Kebabı ile Kadayıf Dolmasını
tatmak için soluğu “Muammer Usta’da alıyoruz”. Oldukça keyifli akşam yemeğinin
ardından dinlenmek için otelimize geri dönüyoruz. Çünkü
yarın yorucu bir gün olacak...

Hatunİye Medresesİ Halk
arasında “Çifte Minareli Medrese” olarak anılan Hatuniye
Medresesi, Erzurum’un en ikonik sembollerinden... Anadolu
Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin
Keykubat’ın kızı Hüdavent Hatun tarafından yaptırılan bu
göz alıcı medreseyi gezdikten
sonra hemen karşısında bulunan Ulucami’yi ziyaret ediyor
ve adeta büyüleniyoruz. Burası kesinlikle sıra dışı bir cami...

taşhan Sabah kahvaltısının

Öşvank Kİlİsesİ Erzurum

ardından ilk durağımız meşhur “Taşhan” oluyor. Osmanlı
döneminden kalma bu tarihi
yapı, şehrin en önemli ticari
merkezlerinden biri olarak kullanılıyor. Çeşitli hediyelik eşyaların satıldığı Taşhan’ın en
ikonik ürünü ise tabii ki oltu
taşları... Oltu İlçesi’nden çıkarılan ham oltu taşları burada
işlenerek satışa sunuluyor.

gezimizin 2. gününe heybetli yapısıyla dikkat çeken Öşvank Kilisesi’ni ziyaret ederek
başlıyoruz. Uzundere İlçesi’ne
bağlı olan Çamlıyamaç Köyü
sınırı içinde yer alan bu görkemli yapı; 961 yılında inşa
edilmiştir. Hristiyan Gürcüler
tarafından sıklıkla ziyaret edilen Öşvank Kilisesi, şehrin en
gözde simgelerinden biridir.

yakutİye Medresesİ Taş-

Yedİgöller, tortum gölü

han’da keyifli bir alışveriş molasının ardından rotamızı şehrin en önemli tarihi yapıları
arasında yer alan Yakutiye
Medresesi’ne çeviriyoruz. Selçuklu dönemi mimari yapısının günümüzdeki en iyi örneklerinden biri olan Yakutiye Medresesi, 1994 yılından
itibaren Türk İslam Eserleri
ve Etnografya Müzesi olarak
ziyaretçilerini ağırlıyor.

yakutİye medresesİ

Yaklaşık 2 bin metre yüksekliğinde olan Erzurum Kalesine çıkarak şehri kuş bakışı izlemenin keyfi anlatılamaz!

GELECEK erzurum

Online Servis Randevusu

GELECEK OTOMOTİV / ERZURUM Sehayatimizi tamamladıktan sonra geri dönüş
için yola çıkmadan önce Gelecek Erzurum’a uğrayarak Yeni GLA’nın tüm genel
bakım ve kontrollerini yaptırmayı ihmal etmedik... Teşekkürler Gelecek!

macera erzurum’a indi... Yeni GLA!

Tamamen dijital olarak tasarlanan geniş ekranlara sahip ön konsolu, sportif ve modern tasarımlı aydınlatmalı havalandırma çıkışları
ile Yeni GLA; kompakt SUV’a adeta zarafet kazandırmış. Onunla uzun
yolculuğa çıkmak, büyük
bir keyifti!

İspir ilçesine 40 km uzaklıkta
bulunan Yedigöller için, dünyanın en güzel manzaralarına
sahip olan bir “Masallar Diyarı” diyebiliriz. Gezmeye doyamadığımız Yedigöller’in ardından rotamızı görkemli şelalesi
ile ünlü olan Tortum Gölüne
çevirdik. Su sesinin eşlik ettiği adımlarımızla huzur içinde
yürüyüş yaparak bir gezimizi
daha tamamlamış olduk.

29

tarihin
derin izleri!

öşvank kilisesi

Sasaniler’den Kimmerler’e, Moğollar’dan
Selçuklular’a kadar birçok
topluluğa ev sahipliği yapan Erzurum, Türkiye’nin
tarihe açılan kapısı niteliği taşımaktadır.

erzurum evleri!

hatuniye medresesİ

tortum şelalesi

Yakın zamanda siz de bir Erzurum gezisi yapmaya karar verirseniz; seyahat planınıza Erzurum Evlerini’de eklemeyi sakın unutmayın. Varlıklarını yaklaşık olarak
130 yıldır sürdüren bu tarihi yapıların birçoğu hâlâ
kullanılabilir durumda. Hatta bazı evler müze ve
restoran olarak hizmet vermeye devam ediyor.
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suçluların daima karşısında olacağız!
Avcılık ve organ ticareti gibi yaban hayatına karşı işlenen tüm
suçlar, Wild@Life olarak yaşadığımız sürecin asıl nedenidir.

Aslı Han Gedik
Finans Sektörü ile Vahşi
Doğanın hedefleri aynı...
Sürdürülebilir Dünya”...
Röportaj Ünal Atılgan
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WIld@LIfe Vakfı adına son
zamanlarda neler yaptınız?
Covid19 salgını için başlattığımız ve halihazırda devam eden
#StopWildlifeCrime kampanyamız çok katılım aldı. Öncelikle
buradan tüm katılımcılara birkez daha teşekkür etmek istiyorum. Yaban hayatına karşı işlenen suçlar bizim yaşadığımız
sürecin asıl sebebidir. Bir kısım
bitki ve hayvan türünün; küresel
ısınma, globalizasyon, hastalık,
eğlence, geleneksel tıp ve organ
ticareti gibi birçok gerekçe ile
yok edilmesi biyoçeşitliliğin azalmasına ve doğal dengenin altüst
olmasına neden oluyor. Buradan
tek çıkış ise doğaya karşı saygının tekrardan ve acilen tesis edil-

Hayvan Sevgisi!

Halam Tomris Uyar... Tanıyanlar iyi
bilirler çünkü onun kedi sevgisi meşhurdur.
Büyükannem ise Türkiye’nin ehliyet alan 2. kadını olarak kayıtlara geçmiş bir profildir. Otomobilleri,
motorsikleti ve piyanosu vardı. Onun en özel dostları ise
atları, kedileri ve köpekleriydi. Bir de yavruyken himayesine
aldığı dillere destan bir Bozkurt’u vardı. Ben böyle bir ailenin
içinde doğdum ve hayvan sevgisi ile büyüdüm. Hayvan sevgim aileden geliyor. Bu konuda kendimi çok şanslı buluyorum.
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mesidir. Wild@Life olarak biz de,
bu ve bunun gibi sorunlara karşı
savaş veriyoruz. Avcılık ve hayvan ticareti gibi sebeplerden
ötürü vahşi ortamların insanlar
tarafından yok edilmesini önlemeye çalışıyoruz. Bu konuda
mevcut yasaları sağlamlaştırıyor, kaçak avcıları tespit ederek
yargı önüne çıkartıyoruz. Diğer
yandan Zambiya, Zimbabwe, Güney Afrika ve Angola da vahşi
yaşam projeleri gerçekleştiriyor,
buralarda yaşayan fil, aslan, sırtlan ve şempanzeleri kurtarıp rehabilite ediyoruz. Yakın zamanda ise Suriye’de savaş nedeni ile
mahsur kalan vahşi hayvanlar
vardı. Türkiye’nin de büyük desteği ile Suriye’ye giderek hayvanları oradan kurtardık.

vahşi doğa ve finans ilişkisi!
Devletler, yatırımlarını kesinlikle doğal varlıklara
yapmalılar. Aynı durum vahşi yaşam için de geçerli.

vahşi doğaya yatırım yapıyorum!
Finans sektöründe kazancım ile birlikte işimden arta kalan
tüm zamanımı ilgi alanım olan yaban hayatına yatırıyorum.

vahşi doğa ve finans...
çok ayrı değiller mi?
Kariyerim; çok değerli bankaların hazine bölümlerinde çalışarak geçti. İstanbul Interbank, TAIB Bank Istanbul,
Amsterdam Yapı Kredi, Frankfurt Oyak Anker bank, Mitsubishi Bank ve halen calıştığım
European Primary Placement
Facility (Eppf). Eppf, Goldman
Sachs kökenli 3 ortağın kurduğu bir bono ihraç kuruluşu.
Ben Yatırım ve Sustainable
Finance’ın (Sürdürülebilir Finans) başındayım. Profesyonel hayatım Wild@Life ile aslında çok örtüşüyor. Biodiversity ve küresel ısınma faktörlerinden dolayı Finans sektörünün hatta devletlerin tüm
yatırımlarını doğal varlıklara
yapmalarını daha doğru buluyorum. Aynı durum, vahşi
yaşam için de geçerli. Ortak
hedef varlıkların korunması...
Yani “Sürdürebilir Dünya”...

her ikisini de kontrol etmek güç olmuyor mu? Nasıl
denge sağlıyorsun?
Ben aynı zamanda İngiliz, Alman Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Üyesi ve Official Monetary and Financial Institutions
Danışma Kurulu üyesiyim. Finans’tan hiç kopmadım. Hayatımı; kendi mesleğimi yaparak kazanıyor ve kazancım
ile birlikte işimden arta kalan
tüm zamanımı esas ilgi alanım
olan yaban hayatına yatırıyorum. Bunun çok masraflı ve
yorucu olduğu bir gerçek ama
her saniyesine değer.

evde kedi veya köpek beslemek varken aslanlar ile
uğraşmak riskli değil mi?
Kediler ile aslanlar birbirine
düşündüğümüzden daha çok
benziyor. Örneğin; bilinen en
eski evcil kedi türlerinden biri
olan Ankara Kedisi ile Afrika
Aslanının vücudundaki tüm
kemik ve kıkırdak sayısı eşit.
Aynı süre uyuyorlar. Aynı saatte uyanıyorlar. Ağaca çıkarken
gösterdikleri başarıyı inerken
gösteremiyorlar. Sorun aslında bu değil. Yaban hayatının
korkutucu ve tehlikeli olarak
tanıtılması, insanlar tarafından tahrip edilmesi için fırsat
yaratıyor. Emin olun insanlar
daha vahşi. Ayrıca benim yanımda sadece aslanlar yok.
Çok farklı hayvan türlerinin
büyük projelerini yönetiyorum.

nedir bu projeler? biraz
onlardan bahseder misin?

vahşi hayvanlarla işlerin
ters gittiği bir an oldu mu?

Afrika’da koruduğum aslanlar,
filler, sırtlanlar ve şempanzeler
var. Endonezya da ise yürüttüğüm orangutan projesi var. Kısa
bir süre önce Zimbabwe ve Zambiya’dan davet aldık. Buralarda aslanlar üzerine geniş çaplı
çalışmalar yürütüyoruz. Hatta
geçtiğimiz aylarda Oxford’dan
bir bilim adamı beni izlemek için
Zimbabwe’ye geldi. Adım bu yüzden “Aslan Kadın” olarak anılmaya başladı. Hayvanlar ile iletişim
kurarken korku hissim yok. Bu
nedenle en vahşi aslan ile de
iletişim kurabiliyorum. Bunların
yanı sıra insanların vahşi yaşama ve doğaya zarar vermemeleri
için çalışmalar yürütüyorum. Örneğin kürklere karşı kampanyalar düzenledim. Amsterdam’da
hayvan deneylerine karşı büyük
adımlar attım. Ayrıca Nepal’de
bulunan bir denek üretim çiftliğini dava açarak kapattırdım.
Birçok ülkede kurtardığım Primat’ları Afrika’ya doğal yaşam
alanlarına geri götürdüm. Şu
sıralar ise Malawi’de fillerle ilgili
bir proje devraldım ve onun çalışmalarını yürütüyorum.

Olmaz mı? Herkes aslanları tehlikeli zanneder. Filleri zararsız görür. İşte bu bir hatadır. Malawi’de
Wild@Life’ın bir fil projesi var ve
orman filleri dediğimiz bir alt türü
koruyoruz. Köylere giderek bu fillerin öldürülmelerini engellemeye
çalışıyoruz. Bir gün, fillerden bir
kısmı aniden karşımıza çıktı ve biz
sadece iki korucuyuz. Yaklaşarak
onları belgelemek istedim 30 dakika kadar yanlarında kaldım. Bir
an, diğer korucu arkadaşımın sesini duydum. “Aslı kalk ve arkana
bakmadan koş” diyordu. İnsanın
doğasında var bu. Cümleyi duyunca arkasına mutlaka bakar.
Anne filin sinirli bir şekilde bize
yaklaştığını gördüm. Önce bizi
farketmiş ve hissettirmeden arkamızdan dolaşıp pusu kurmuş.
Son sürat arkamızdan koşmaya
başladı. Filler bu arada çok hızlı
koşan hayvanlardır. En son kayalık bir alana geldik ve can hali ile
kayalıklara tırmanmaya başladık.
O günü asla unutamam. Ayak
parmaklarım kırılmıştı. Kayalıkların arkasında saatlerce gitmesini
bekledik. Hâlâ burada olduğum
için gerçekten çok şanslıyım.

vahşi doğadan
çıkıp bankaya gitmek!

Ankara’lı bir diplomat ile İstanbul’lu bir akademisyenin iki kızından biriyim. Çocukluk ve gençlik
yıllarımın büyük kısmı Avrupa’nın
önemli başkentlerinde geçti. Ingilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerine
hakimiyetim bu yüzden. Finans
okuyup bankacılık mesleğine
yönelmem beni hayvan ve
doğa sevgisinden alıkoymadı.

GELECEK OTOMOTİV
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kadınlara ilham kaynağı oldu!
Son yıllarda artarak devam eden saldırıların kurbanı olan
tüm kadınlara ilham kaynağı olabildiysem ne mutlu bana!

ElIte Islands Resorts Oteller
zinciri ile iş birliği yaptınız!
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Elite Islands Resorts ile olan iş
birliğimiz aslında daha eskiye dayanıyor. Kardeşimle birlikte Karayipler’e tatile gitmiştik. Barbados ve St Lucia Adalarında
bulunan Elite Islands otellerinde konaklamıştık. Bu iki otel, Miami menşeili oldukça exclusive
bir zincirin halkaları...Tatilimizin
son gününde Barbados’ta check out yaparken başucumda
günlerdir duran bir mektup olduğunu farkettim. Elite Islands
Resort Miami’nin CEO’su, otellerinde konakladığımız için çok
mutlu olduğunu dile getiriyor ve
vahşi yaşam ile alakalı olarak
kendisinin de minik çalışmaları olduğunu ifade ediyordu.
Özellikle de; Aslanlara müthiş
bir ilgi ve sevgisi varmış. Bu
mektup sayesinde Elite Islands
Resorts markası ile tanışmış olduk. Ardından derneğimize sıkı

bir bağışta bulundular. Bundan
birkaç ay sonra bizimle yeniden
temasa geçtiler. Antigua’da bulunan otellerinde yeniden bir düzenleme yaptıklarını ve burada
UB40’nin açılışını gerçekleştireceklerini söylediler. Organizasyona beni de “guest of honor”
olarak davet edip birkaç konuşma yapmamı istediler. Ben de
kabul ettim. Antigua’da muhteşem bir hafta geçirdik ve Elite
Islands Resorts iş birliğimiz bu
şekilde başlamış oldu.

Covid-19 süreci, herkes
gibi bizi de etkiledi. Bazı
projelerimizi kısa bir
süre için askıya aldık.

ilham kaynağısın... kendinle
gurur duyuyor musun?
Evet duyuyorum. Özellikle son yıllarda artarak devam eden sayısız
cinayetin, tecavüzün, saldırıların
kurbanı olan tüm kadınlara ilham
kaynağı olabildiysem ne mutlu
bana! Biz şöyle öğrendik: “kadına, çocuğa, hayvana el kalkmaz”.
Wild@Life korumaya muhtaç her
nefesin hakkını müdafaa eder.

birçok erkeğin
hayalini yaşıyorsun!

Resimlerimi gören pek çok kadın
eminim şaşırıyordur. Bu işin kadını
veya erkeği yok. Yaban hayatta en az
erkekler kadar başarılı olan birçok kadın
var. Üstelik sayıları da erkekler ile eşitlik
gösteriyor. Örneğin; Jane Goodall, Diane
Fossey, Millie Beattie, Marguaret Mürie,
Rosalie Edge, Rachel Carson, Terry
Tempest Williams gibi. Ben Türk
kadınlarının, erkeklere göre çok
daha duyarlı, çok daha güçlü
ve cesur olduğuna inanıyorum.
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bilinçli olarak suç işliyorlar!
Instagram fenomenleri artık kedi veya köpek değil vahşi
hayvanları kullanıyorlar. Bu kesinlikle büyük bir suç.

derneğin gelecek planları?
Wild@Life Alman merkezlidir ama
yakın bir zamanda Türkiye’de TC
kimliğiyle faaliyetlerine başlayacaktır. Logosundan ismine kadar
gerekli olan tüm hazırlıkları tamamladık. Ancak Covid19 süreci
herkes gibi bizim de faaliyetlerimizin bir kısmını askıya almamıza neden oldu. Ülkemizde egzotik
ve vahşi hayvan kaçakçılığı inanılmaz boyutlarda. Instagram fenomenleri artık kedi, köpek değil sırf
takipçilerini artırmak için vahşi
bir hayvan ile objektiflere poz veriyor. Bu çok üzücü birşey. Ayrıca
yaptıkları yasalar önünde büyük
bir suç. Bir fenomen, maymun ile
resim çektirip youtube’tan para
kazansın diye arkasında en ez 10
maymun katlediliyor. Primatların
bebeğini almak icin avcılar; annesi dahil olmak üzere hayvanın
tüm ailesini katletmişler. Sonra
da gizlice o yavruları Türkiye’ye
sokup bizim meşhur kesime satmaya kalkmışlar. Çoğu yapılan

katliamın farkında bile değil. Bu
tek kelime ile bir cinayet ve dünyanın en kanlı ticareti. Neden bu
kadar eğitimsiz ve sevgisiz olduk bilmiyorum. Ancak şartlar
her ne olursa olsun Wild@Life,
Türkiye’de ve dünyada bu kanlı
cinayetleri durdurmak için canla
ve başla çalışacaktır. Vakfımızı
Türkiye’de kurduğumuzda özellikle kadınlarımızın büyük desteklerine ihtiyaç duyacağız. Çünkü,
daha öncede belirttiğim gibi Türk
kadınının erkeğe oranla çok daha
duyarlı, güçlü ve cesur olduğuna
inanıyoruz. Kadınların ve çocukların yanımızda olduğunu bilmek
bile bu yolda bize iki kat umut verecektir. Söyleşiyi Dr. Martin Luther King Jr.’in bir sözüyle noktalamak isterim: “Injustice anywhere
is a threat to justice everywhere”.
Bir yerdeki adaletsizlik her yerdeki adalete tehdittir... Söyleşi için
çok teşekkür eder, kendisininde
söyleşinin parçası olmaktan onur
duyduğunu bilmenizi isterim.

Wıld@Lıfe; yakında türkiye’de!
Merkezi Almanya olan Wild@Life; çok yakın bir zamanda
TC kimliği ile faaliyetlerini Türkiye’de de sürdürecek.

Kadına, çocuğa ve
hayvana el kalkmaz”.
Wild@Life; korumaya
muhtaç olan her nefesin
hakkını müdafa eder.
Biz böyle öğrendik.
Eğer benim yaptıklarım
ezilen kadınlara ilham
kaynağı oluyorsa ne
mutlu bana!

her zaman
böyle cesurmuydun?

Her ne kadar vaktimi ormanlarda ve
vahşi doğada avcılarla savaşarak geçiriyor olsam da, zarafet ve kibarlığımdan
hiçbir şey kaybetmedim. Doğanın hızla yok
olduğu bir dünyada Bebek’te dolaşmaya
vakit kalmadı. Cesaret konusuna gelince,
sanırım bu genlerimde var. Bir de genç
yaştan beri Avrupa’nın farklı ülkelerinde
hayatımı kazanıyor olup bağımsız yaşıyor olmam da buna etkendir. İnsan
ne kadar erken kendi ayaklarının
üstünde durmayı öğrenirse
o kadar güçlü olur.
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büyük moda haftası başlıyor!
Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul; 12-16 Ekim tarihleri
arasında, Türkiye Tanıtım Grubu desteği ile gerçekleşecek

Mercedes-Benz
Fashion Week

İstanbul 2020

Belma Özdemir, Ceren Ocak, Cihan Nacar, Çiğdem Akın, DB Berdan, Emre Erdemoğlu, Gökhan Yavaş,
Hakaan Yıldırım, Karma - Mehmet Emiroğlu, Engin Ekinci, Seydullah Yılmaz, Kith&Kin, MercedesBenz presents Özlem Süer, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Mert Erkan, MİİN by Kadir Kılıç, Museum
Of Fine Clothing - Eda Güngör, Murat Aytulum, Natalie Kolyozyan, Nedo by Nedret Taciroğlu, New
Gen, Nihan Peker, Niyazi Erdoğan, Özgür Masur, Özlem Kaya, Raşit Bağzıbağlı, Simay Bülbül,
Sudi Etuz, T.A.G.G. - Gökay Gündoğdu, Tuba Ergin, Tuvanam, Y Plus by Yakup Biçer
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mercedes-benz sunar (MBFWI)
Mercedes-Benz Fashion Week
Istanbul’un 15. sezonu, 12 ile 16
Ekim tarihleri arasında, Türkiye
Tanıtım Grubu desteği ile tamamen dijital platformlar üzerinden gerçekleşecek. MBFWI
bu sezonunda bir yandan Türk
tasarımına destek olurken diğer
yandan da eş zamanlı olarak İstanbul’un kültürel ve tarihi zenginliklerini dijital moda haftası
aracılığıyla global moda platformlarına taşımayı hedefliyor.
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Bu hedef doğrultusunda dijital etkinliğin
defile çekimleri Galalataport İstanbul’da ve
Tophane-i Amire Kültür
Sanat Merkezi’nde 27 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu
sezon ilk defa moda yayıncılığı
anlamında global ölçekte lider
iki marka olan Vogue Runway
ve Business of Fashion ile özel
bir iş birliğine imza atılıyor. Etkinliğin satın alma kısmında ise
yine dünya çapında önde gelen

dijital toptan satın alma platformlarından
biri olan Joor yer alıyor ve Joor aracılığı
ile bütün koleksiyonlar
global satın alma sorumlularına açılacak. 8600 tasarımcı
markasını, 144 ülkeden 200.000
satın almacıyla buluşturan Joor
platformu sayesinde tasarımcılar, tüm koleksiyonlarının uluslararası satışlarını gerçekleştirme
şansı yakalayacak. İlk defa gerçekleştirilecek olan dijital moda

haftası www.mbfwistanbul.com
adresi üzerinde konumlandırılan sanal etkinlik alanından takip edilebilecek. Ayrıca tasarımcıların koleksiyonlarının yanı sıra günümüz moda endüstrisine
alternatif bakış açıları sunan, modanın farklı alanlarına ışık tutan
ilham verici paneller ve Podcast’lerle ilgili detaylı bilgiler ise
önümüzdeki günlerde açıklanacak. Etkinliğin tedarikçi sponsorları ise “Brand Who, L’Oréal Professionnel ve M.A.C Cosmetics.

mMBFWI’den kültürel destek!

defile çekimleri istanbul’da!

MBFWI; Türk tasarımına destek olurken diğer yandan da
İstanbul’un kültürel ve tarihi zenginliklerine dikkat çekiyor.

Dijital etkinliğin defile çekimleri Galataport İstanbul ve
Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.
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MODANIN
YILDIZLARI!

Moda dünyasının
en yetenekli genç
isimleri, yeni kreasyonları ile MBFWI
istanbul’da.
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Prestij, zeka ve dinamizm bir arada!
Yeni E-Serisi Sedan; her zamanki gibi zarif, hiç olmadığı kadar
sportif. Sizi tüm hedeflerinize ulaştırmak için geliştirildi.

Yeni E-Serisi Sedan
Her günün
kazananı ol!
exclusıve tasarım konsepti

AMG tasarım konsepti

zarif ve prestijli Yeni E-Serisi’nin exclusive tasa-

modern dinamizm Modern dinamizme önem ver-

rım konseptinde zarafet ve prestij bir arada! Exclusive dış mekan tasarım konsepti ile seçiminizi
Klasik Mercedes-Benz tasarımından ödün vermeden yapabilirsiniz. Zarif krom detayları ile araç, en
yüksek prestij algısı ve zarafet için tasarlandı.

şimdi
izle

ön tasarım!
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Her zamanki gibi
zarif ve hiç olmadığı kadar
sportif... Yeni E-Serisi Sedan’ın Exclusive versiyonu,
özel ön ızgarası ve motor
kaputunda dik konumda duran yıldız amblemi ile klasik
Mercedes-Benz çizgisine yeni ve modern bir
yorum katıyor.

farlar!

Yeni E-Serisi’de
farlar daha ince ve
daha zarif. Ayrıca Ultra Range uzun far ile
Multibeam Led teknolojili farlar, opsiyonel
olarak sunuluyor.

diğinizi gösterin! AMG tasarım konseptinin dinamik tarzı ile Mercedes-Benz deneyiminizi sportifleştirebilirsiniz. Alçaltılmış konforlu süspansiyon
ve daha bir çok çarpıcı detaylara sahip AMG paket, eşsiz bir sürüş deneyimi için tasarlandı.

ambiyans!

64 renkli ambiyans aydınlatması
ve dokunmatik kukumandalı direksiyon simidi.

MBUX!

Akıllı bilgi
ve eğlence
sistemi.

dıstronıc!
Aktif fren
takip yardımcısı

AMG konsept!

Dinamik güç kubbelerine sahip
ön tasarımı ile
şimdi çok daha güçlü.

detaylı bilgi için

Konfor Donanım paketleri
ENERGIZING plus

Bu paket özel donanımları yenilikçi zeka ile birleştirerek size yüksek
bir konfor deneyimi sunmak için tasarlanmıştır
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Formu Doldur

Hafıza Paketİ

Otomobilinizde hafıza
paketi ile azami 3 farklı
oturma pozisyonunu
kaydedebilir ve kolay bir
şekilde seçebilirsiniz.

AIR-BALANCE

Dış ve iç havayı canlandırıcı bir şekilde iyonlaştırarak, otomobilin içinde
daha iyi bir hava kalitesi
ve rahatlık sağlar.

Benzersiz Karakteri Temsil Eder!

Dinamizmde lider, konforda rakipsiz!

Maksimum ayrıcalık ve sınırsız konfor için tasarlanan
Edition 1, hayatınızı kolaylaştıracak özelliklerle donatıldı.

Yeni E-Serisi Sedan, zarif malzemeleri ve üstün teknolojik
özellikleri ile kullanıcısına her yönden farklı avantajlar sunar.

EdITIon 1 paket! Ağustos 2020 AMG TASARIM! Mercedes-Benz
itibari ile Türkiye lansmanı gerçekleşen Mercedes- Benz Yeni
E-Serisi Sedan; E 200 d, E 220 d
4MATIC ve E 63 S 4MATIC+
olmak üzere çeşitli motor seçeneklerine sahip. Edition 1 olarak sunulan özel paketinde; artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon sistemi, Burmester surround ses sistemi, 2 adet 12.3
inç ekranlı kokpit ve kablosuz
cep telefonu şarj fonksiyonu gibi standartlar mevcut. Yeni nesil direksiyon, kapasitif sensörler yardımıyla “eller direksiyonda denetimi yaparken, aktif takip yardımcısı DISTRONIC, yol
koşullarına göre otomobilin hızını otomatik olarak ayarlıyor.

971

1.052

Yeni E-Serisi Sedan’ın AMG tasarım versiyonu, AMG Performans modellerini andıran yeni
tampon tasarımlarıyla çok daha sportif bir hale geldi. E-Serisi’nde standart LED Farlar sunulurken, ULTRA RANGE Uzun
Far dâhil MULTIBEAM LED teknolojili farlar da, tüm serilerde
opsiyonel olarak yer alıyor. Mevcut renklerinin dışında, skalasına Metalik Yüksek Teknoloji
Gümüşü, Metalik Grafit Grisi
ve Metalik Mojave Grisi olmak
üzere üç yeni renk daha eklenen Yeni E-Serisi’nde; otonom
frenleme ile çarpışmayı önleyen veya şiddetini azaltan Aktif
Fren Yardımcısı da bulunuyor.

722
509

486
502
361

282

853

2.939
4.935

1.499

1.468

1.143

1.494

1.450

Yeni E-Serisi Sedan ile prestij yeniden tanımlanıyor.
güneş!

Güneşten
koruma
paketi.

ses sistemi!

Optimize edilebilen Burmester® surround
ses sistemi

1.6 dizel!

Yeni 1.6 lt dizel
motor ve otomatik şanzıman
seçeneği ile de ön
plana çıkıyor.
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sanal gerçeklik!

Yeni E-Serisi’nde karmaşık trafik durumlarında yönünüzü bulmanızı sağlayan
“Artırılmış Gerçekliğe Sahip
Navigasyon sistemi sanal
dünyayı gerçek dünya ile birleştirerek Daha hızlı, güvenli
ve stressiz şekilde hedefe
ulaşmanızı sağlar

jantlar!

Alternatif jant
seçenekleri ile
Yeni E-Serisi
çok zarif

detaylı bilgi için

güvenlik Donanımları

Formu Doldur

Gerİ görüş

Otomobiliniz geri görüş
kamerası yardımı ile,
manevra yaparken size
daha iyi bir genel bakış
ve konfor sunar.

fren destek

Aktif fren yardımcısı her
zaman hazırdır. Dikkatsizlikten dolayı oluşacak
ağır kazaları önlemenize
yardımcı olabilir.

AGILITY CONTROL

Sertliği seçilebilen süspansiyon sistemi sayesinde her yol yüzeyinde
üstün bir sürüş deneyiminin keyfini çıkarırsınız.
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Dinamizm bir tavırdır!
Mercedes-Benz C-Serisi Sedan’da dinamizm, dinlenmek
yerine inovasyon gücünü yeniden gösterme tavrıdır.

C-Serisi Sedan
akıllı sürüş
Mercedes-Benz Intelligent Drive sistem
sizi stresli koşullarda
hissedilir şekilde rahatlatır. Aracı sizinle birlikte
düşünen ve her tehlikeyi
önceden sezen bir
yol arkadaşına
dönüştürür.

Sınırları aş, fazlası ol

konfor
Burmester
surround ses
sistemi.
Ön camda
sanal gösterge
paneli.

güvenlik

detaylı bilgi için
Formu Doldur

D

Pre-Safe
sistemi
Park Paketi,
360° kamera ile
Sürüş yardım
paketi

İç tasarım AMG, Exclusive ve

”Dinamizm bir tavırdır mottosu ile
birbirinden şık ve
konforlu üç farklı
otomobil dizaynı
sunan Mercedes-Benz C-Serisi, inovasyon gücünü adeta
gözler önüne seriyor. Dokunmatik kontrol tuşlarına sahip
olan yeni direksiyon simidi ve
donanıma göre tamamen dijital göstergeler ile büyütülmüş
ekranlar, son derece kişisel ve
modern bir kumanda sağlıyor.
Yeniden tasarlanmış tamponları ve donanıma bağlı seçkin
krom bileşenleri ise C-Serisinin tüm modellerine göz alıcı
bir görünüm kazandırıyor.

Standart Donanım Paketi gibi
üç farklı tasarım modeli sunan yeni C-Serisi; panoramik
sunroof, yüksek performanslı
LED aydınlatma sistemleri ve
ahşap süslemeleri ile çok dikkat çekiyor. Standart Donanım
Paketinde iç mekan, akıcı formu ve yumuşak kontrastları ile
modern lükse farklı bir bakış
açısı kazandırıyor. Exclusive
konseptinde ise bu lüks ambiansa doyumsuz bir sürüş
keyfi özelliği ekleniyor. Serinin
gözdesi AMG konsepti ise, kullanıcılarına konforun yanı sıra
daha önce hiç görmedikleri bir
C-Serisi dinamizmi sunuyor.

standart Sportif havası
ile dikkat çeken özel C-Serisi
Standart Paketi, her açıdan şık
bir görünüm sunuyor.

AMg tasarım Mercedes
Benz AMG konsepti, tasarımı
ile C-Serisine dinamik ve çok
sportif bir görünüm veriyor.

Mercedes-Benz
The best or nothing.

Görüntülü Danışmanlık Hizmeti

Hayalinizdeki Mercedes-Benz, artık ekranınızda.
Artık sizlere çok daha yakınız... Türkiye’nin neresinde olursanız olun, dilediğiniz lokasyondan online olarak bir Mercedes-Benz
yetkili bayisine kolaylıkla ulaşabilir ve görevli uzman danışmanlarımız ile birebir görüşerek merak ettiğiniz tüm detaylar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Üstelik, beğendiğiniz bir modeli yakından inceleme anında fiyat teklifi alma şansına da sahipsiniz. Artık siz neredeyseniz, bayiniz de orada...

gelecekotomotiv

Yeni Mercedes-AMG GT
4-Kapı Coupé
Performans artık 4 kapılı

Mercedes-Benz
The best or nothing.
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