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MERCEDES-BENZ VISION

EQs
2019 Frankfurt Otomobil Fuarında ilk kez
sergilenen Vision EQS, Mercedes Benz’in
“Progressive Luxury” tasarım felsefesini
adeta yeni bir boyuta taşıyor.

mercedes-benz

fashıon
week
istanbul 2020

istanbul’un ikonları

Yeni E-Serisi Coupé ile
İstanbul’un ikonları.

280 SE 3.5 Cabriolet

Mercedes-Benz’den
geleceğe miras.

Paul Bracq

Otomobil Dünyasının
efsanevi tasarımcısı.

aksesuar 2020

2020’nin konforlu ve
en trend aksesuarları.

saygınlar grup’un filosu yıldızlaştı
Yapı ve inşaat dünyasının güçlü firmalarından Saygınlar
Grup, 50 adet Arocs 4145 alarak filosunu yıldızlaştırdı...

istanbul’da
sanat var...
İstanbul’da
moda var...
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Dünyadaki bütün şehirler yok
olabilir fakat İstanbul yaşamaya devam eder, demiş “Petrus
Gyllius”… Ne güzel söylemiş…
Bir tarafında Asya diğer tarafında ise Avrupa… Koskoca
iki kıta kucaklaşır dört bir yanı
yeniden yazılması mümkün olmayan bir tarihe tanıklık eden
bu şehr-i İstanbul’da. Sıra dışı
aşklar ve sıra dışı düşler yaşanır omurgalarında. Her mevsim
ayrı bir güzeldir sokaklarında.
Bir genç kız edası ile yanaklarında “Geleceğe umutla bakan
sanatçılar taşır”...

Mercedes-Benz Fashion Week
Istanbul’un 15. sezonu, bu yıl
ilk kez dijital olarak gerçekleşti. Detayları sayfalarımızda
okuyabilirsiniz. Sanat sayfalarımızda ise birbirinden değerli
iki ismi ağırlıyoruz. Artam
Antik AŞ’nin Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Turgay Artam
ile fotoğraf aşığı bir akademisyen M.Uluç Ceylani... Onların
keyifli söyleşilerini okumanızı
içtenlikle öneririm. Teknoloji
ve moda sayfalarımızın da
iki önemli konuğu var. Biri bu
yıl meslek hayatının 30. yılını
kutlayan Özlem Süer diğeri ise
Robodef Projesi ile moda dünyasında yeni bir akım başlatan
Sedef Çalarkan...

“Gelecek” dergimizin 3.sayısında sözlerime “İstanbul”
ile başlamak istedim. Çünkü
içinde bulunduğumuz bu sarı
sıcak Sonbahar ayları, bana
göre İstanbul’un en güzel zamanları. Bir elinde sanat diğer
elinde moda... Emek, coşku,
heyecan ve huzur... Pandemiye rağmen bu aylarda yine bir
başka güzel İstanbul...

Gelecek Otomotiv olarak geçtiğimiz ay yine büyük bir iş birliğine imza attık. Yapı ve inşaat
dünyasının güçlü firmalarından
Saygınlar Grup, 50 adet Mercedes-Benz Arocs 4145 alarak filosunu yıldızlaştırdı... Firmanın
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Tuncay Ayhan’ı tebrik ediyor ve
sizleri dergimizin 3. sayısı ile
baş başa bırakıyorum.

bekir koman
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gelecek vadipark

vısıon eqs

Saygınlar Grup’un
filosu yıldızlaştı.

Lüksün ve ihtişamın
elektrikli hali.
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konser-eğlence

Mercedes ve Sophıa

14
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turgay artam

paul bracq

Fazıl Say’ın yüzyıllık
keşfi; “Cem Adrian”.

İki büyüleyici ana
karakter.

Turgay Artam ile
sanat modu.

Efsanevi gövde
tasarımcısı.
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İstanbul’un İkonları

fashıon week
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Yeni E-Serisi Coupé ile
İstanbul’un İkonları.
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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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çünkü burası gelecek diyarbakır
Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek
hizmet kalitemizi üst düzeyde tutmaya özen gösteriyoruz.

Gelecek Portre
Biz sadece araç satmıyoruz!
Müşterilerimize araçları
ile birlikte kazançlı ve
güvenli bir gelecek
sağlıyoruz...

“Gelecek” kelimesi hayatımızın tümünü kapsıyor. Kimimiz ona umutla, kimimiz güvenle, kimimiz ise büyük beklentilerle bakarken ben gururla bakıyorum. Çünkü ben geleceğim...
Otomotiv sektöründe mücevher gibi parlayan bir yıldızın parçasıyım.
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portre

Dergimizin
3’üncü sayısında
Gelecek Diyarbakır’ın
Ticari Araç Atölye Şefi
Mesut Özgan “Portre”
sayfamızın konuğu oluyor.

Mesut Özgan Otonom sürüş teknolojileri, sezgisel iletişim yetenekleri, mobilite, elektrifikasyon ve araç paylaşımı gibi mega trendler; otomotiv sektörünün yakın gelecekte alacağı şekli
şimdiden gözler önüne seriyor. Bugün
Mercedes-Benz’in yanı sıra diğer markalar tarafından üretilen konsept araç
modelleri, yaşanan bu gelişim ve dönüşüm sürecinin aslında ilk örneklerini teşkil ediyor. Dünya, sektörün genelinde yaşanan bu tarihi değişim sürecini ilgi ile izlerken Gelecek Otomotiv ailesi olarak biz de satış ve yetkili servis
alanındaki tüm teknolojik gelişmeleri
yakından takip ederek hizmet kalitemizi en üst seviyede tutmaya özen gösteriyoruz. Müşterilerimize sadece araç
satmıyoruz... Onlara araçları ile birlikte
güvenli bir gelecek sağlıyoruz.

GELECEK OTOMOTİV

“biz geleceğiz”

“ben geleceğim”

Sloganımız: “Mükemmel
Müşteri Deneyimi”... Amacımız
ise tüm Mercedes-Benz modellerimizde bakım ve satın alma işlemlerini
keyifli bir deneyime dönüştürmek. Müşterilerimize servis verirken her alanda teknolojinin üst düzey imkanlarını kullanıyoruz
ancak yine de yeterli olmuyor. Bu yüzden
onlara teknoloji sunarken yanında mutlaka bir fincan kahve ile her kapıyı
açan samimi bir gülümseme
ikram ediyoruz. Çünkü biz
geleceğiz...

gelecek
diyarbakır

Sadakat, memnuniyet
ile doğrudan bağlantılıdır.
İş dünyasında bu iki faktörün
sorunsuz çalışması verimliliği
ve huzuru artırır. Ben, 20 yıldır Gelecek Otomotiv Diyarbakır ailesindeyim. Yani
bu benim 20’nci huzur yılım.

“gelecek otomotiv” bekir koman:

“saygınlar grup” tuncay ayhan:

Yıllar boyu firmalarımız beraber büyüdü, gelişti. Bu teslimat ile iş birliğimizi bir adım daha ileriye taşıyoruz!

Mercedes-Benz Türkiye ile karşılıklı güven üzerine kurulu iş
birliğimizin daha çok uzun yıllar devam edeceğine eminim.

saygınlar grup

Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv; 2004 yılından
itibaren İnşaat, Yol Müteahhitliği ve Dekopaj alanlarında hem
ulusal hem de uluslararası hizmetler sunan “Saygınlar Grup’a”
50 Adetlik Arocs 4145 K 8x4
FL teslimatını geçtiğimiz
günlerde gerçekleştirdi.

gelecek Haber
Tuncay Ayhan

Gelecek
Arocs 4145!

9 sürücü kabini

Mercedes-Benz Arocs, tam
9 farklı sürücü kabini sayesinde şantiye taşımacılığında farklı
kullanım taleplerini örnek bir şekilde
karşılar. İster şantiyede ister şantiye
tedarik taşımacılığında veya sık konaklama gerektiren kullanımlarda olsun,
Arocs 4145’in konforlu kabinleri;
dayanıklı ve uzun ömürlü yapılafİlosunu büyüttü
rının yanı sıra kolay ve konRize Havalimanı dolgu
forlu kullanımı ile öne
şantiyesinde kullanılmak
çıkmaktadır.
üzere 50 adet Arocs 4145
K 8x4 FL alarak filosunu
daha fazla genişleten Saygınlar Grup, araç sayısını
toplamda 270 adete
çıkartmış oldu.

Saygınlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncay Ayhan teslim
törenindan sonra
yaptığı açıklamada
öncelikle Mercedes
Benz’in araçlarında sunduğu Euro6
motorların teknolojik
özelliklerine değindi.
Bu motora sahip olan
araçların sunduğu
düşük emisyon değerlerine dikkat çeken Ayhan, Arocs 4145’i yakıt bakımından avantajlı olmaları sebebiyle tercih ettiklerini
ifade etti ve sözlerini “iş birliğimizin daha uzun yıllar devam edeceğinden eminim” diyerek noktaladı.
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bekir koman
Gelecek Otomotiv Genel Müdürü
Bekir Koman, teslim
töreninde kısa bir
konuşma gerçekleştirerek Mercedes
Benz markasına olan
güvenlerinden dolayı
Saygınlar Grup yöneticilerine teşekkürlerini sundu. Gelecek
Otomotiv olarak 30
yılı aşkın bir süredir
Türkiye’de kamyon pazarının lider markalarından
biri olduklarını ifade eden Bekir Koman, “Saygınlar
Grubun yol arkadaşımız olmasından dolayı son
derece memnunuz” diyerek sözlerini noktaladı.

saygınlar grup

arocs 4145

Mercedes-Benz
Arocs 4145 her türlü zorlu koşulun üstesinden rahatlıkla
gelebilecek şekilde
tasarlanmıştır.

o bir arocs Sürüş konforu,
doğru vites kombinasyonları
ve verimli güç aktarımı özelliği ile rahat ve güvenli bir kul
lanım sağlamak üzere tasarlanan Arocs 4145, müşterile-

rinin ihtiyaçlarına göre değişebilen farklı seçenekler sunmaktadır. Zorlu koşullar için
özel olarak geliştirilen dayanıklı akslara sahip olan bu
özel araç, ideal devir aralıkla-

rında sunduğu yüksek motor
gücü ile şantiye alanlarında
beklentilerin üzerinde performans sergilemektedir. Çünkü o bir Arocs... Adının hakkını sonuna kadar vermektedir.

“Yeni mekânlar ve
yeni hayatlar” felsefesi ile 1998 yılından
itibaren Türkiye’de
insana ve doğaya
saygılı, çağdaş, modern yapılar inşa
eden Saygınlar Grup;
özel konut projeleri,
yol, köprü ve kavşak
inşaatlarının yanı sıra
altyapı işleri ve çevre
düzenleme gibi alanlarda da eksiksiz hizmet vermektedir. Ana prensibi
insana ve doğaya saygı olan Saygınlar Grup, gerçekleştirdiği tüm projeler ile insanların yaşam kalitesine
yeni, fonksiyonel ve estetik değerler katmaktadır.

GELECEK OTOMOTİV

mercedes-benz’in aksesuar dünyası
Çok özel bir hediye mi arıyorsunuz? O halde Mercedes-Benz’in
aksesuar dünyasını keşfedin. Aradığınızı mutlaka bulacaksınız.

MB Collection
Gelecek Otomotiv MB Collection’da
özel anlar için yıldızlı aksesuarlar!

kadın
yağmurluk

PUMA’nın Mercedes
Benz için hazırladığı bu
gümüş kadın yağmurluğu %100 dayanıklı naylondan üretilmiştir ve
optimum konfor
sunmaktadır.

Krem bej ve
gümüş

streç şemsİye

Yağmurlu günler için
ideal bir arkadaş... Rüzgar geçirmez bir sisteme
sahip olan sağlam fiberglas raylı streç şemsiye, en
sert rüzgarlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

mercedes-benz aksesuar Mercedes

Benz yıldızının göz kamaştıran büyüleyici ışıltısı elbette sadece araç tasarımlarına yansımıyor. Aynı ışıltıyı, yeni
aksesuar koleksiyonunda yer alan zarif ve bir o kadar da fonksiyonel özelliklere sahip ürünlerin tamamında görebilirsiniz. Şıklığınızı her ortamda tamamlayacak olan kullanışlı kol saatleri, güneş gözlükleri, maket otomobiller ve sezonun tüm trendlerine hakim
konforlu bir giyim koleksiyonu sizleri
bekliyor... Mercedes-Benz yıldızının tutkulu fanatiklerinden biriyseniz yeni aksesuar koleksiyonuna göz atmanızı içtenlikle öneririz. Aradığınız şey sevdikleriniz için ince düşünülmüş zarif bir
hediye alternatifi ise MB Collection’da
yer alan tüm ürünler, istediğiniz etkiyi
yaratacak ve sizleri hayal ettiğiniz sonuca kesinlikle ulaştıracaktır.

GELECEK OTOMOTİV

kadınlara özel
fonksiyonel ceket

Mercedes-Benz AMG tasarımlarının bir parçası olan bu siyah
performans ceket, tamamı ile kullanıcılarının rahatlığı ve konforu için
tasarlanmıştır. Su ve rüzgar geçirmez
özelliğinin yanı sıra koltuk altı havalandırma fermuarları sayesinde nefes alabilen bu özel ceket ayrıca
optimum vücut ısısı sağlamaya yardımcı olur.

www.lidyana.com

Kol
düğmesİ
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avantajlı araç bakım paketleri

c-serisi sahipleri için bakım fırsatı

Kompakt sınıf araçlar için bakım paketleri, işçilik ve KDV
dahil 1.350 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor.

şimdi sizlere
çok daha yakınız

gelecek kampanya

Mühendislik yeteneğinin yanı
sıra teknoloji önderliğiyle tanımlanan Mercedes-Benz ilk otomobilini
icat ettiği günden itibaren sektörün geleceğini temsil etmeye devam ediyor.
Bu öncü ruh ile teknoloji çıtasını sürekli olarak yükselten marka, şimdi
ise hayalinizdeki Mercedes-Benz’i,
görüntülü danışma hizmeti
teknolojisi ile ekranınıza
getiriyor…

Kışa avantajlı girin,
güvenle yola çıkın

Gelecek
Daha yakın!

ilklerin markası

mercedes-benz

Otomobil sektörünün
her alanında sürekli olarak yenilikçi teknolojiler
üretmek için çalışmalarına aralıksız devam eden
Mercedes-Benz, yüksek
performansa sahip lüks
araçları ile çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

6 yaş ve üzeri C-Serisi otomobilini servislerimize getiren
müşterilerimiz, avantajlı bakım paketlerinden yararlanıyor.

Mercedes-Benz’in inovasyonda birinci olmasının tek
bir nedeni vardı ve markanın
kurucusu Carl Benz, “icat etme
aşkı asla ölmez” diyerek bunu
en iyi şekilde açıklamıştı. Hiç
bitmeyen yeni başarılar listesine sahip olan marka, iletişim alanında da yine bir
ilke imza attı.

Kışlıkları hazırlamak
için şimdi en doğru
zaman... Mercedes
Benz orijinal Kış-jant
ve lastik setlerinde
%50’ye varan indirim
kampanyası, 24 ay
lastik garantisi ile sizleri bekliyor. Otomobiline Kışlık lastik seti
almak isteyen müşterilerimize “silecek lastiği”, jant+lastikli set almak isteyen müşterilerimize
ise MB Collection’dan “Şemsiye veya Me Adaptör”
hediye... Kampanyamız, 1 Ekim 2020 ile 28 Şubat
2021 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

c-Serisi estate
kampanyası
sınırsız
kilometre

Performans, konfor
ve güvenliğin daha
fazlası onda.Mercegaranti
des-Benz C-Serisi
Estate, geniş bir yükleme alanını sportif
çizgilerinden taviz
vermeyen bir tasarım
ve benzersiz motor
seçenekleriyle birlikte
sunuyor. %0,69 faiz
oranı, 20 bin TL’ye
varan takas desteği gibi kaçırılmayacak avantajlarla C-Serisi Estate, tüm Mercedes-Benz bayilerinde
sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgiye www.gelecek.com
adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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gelecek otomotiv’e
hoş geldiniz

bekliyoruz

Ülkenin neresinde
olursanız olun Gelecek Otomotiv’e sadece bir ekran kadar
uzaksınız. En kısa
zamanda bekliyoruz.

geleceğe yaklaşın İstanbul,
Malatya, Diyarbakır ve Erzurum’da bulunan Gelecek Otomotiv bayilerimizi arayarak
arzu ettiğiniz her an “Görüntülü Danışmanlık” hizmeti-

mizden rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Online olarak bağlandığınız müşteri temsilcilerimiz ile yüz yüze görüşerek
arzu ettiğiniz tüm Mercedes
Benz modellerini detaylı bir

şekilde inceleyerek fiyat teklifi alabilirsiniz. Ülkenin neresinde olursanız olun Gelecek
Otomotiv’e ve hayal ettiğiniz
tüm Mercedes-Benz modellerine bir ekran uzaktasınız.

Tasarım, teknoloji ve
güvenliği biraraya getiren Mercedes-Benz
GELECEK diyarbakır
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 erzurum
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
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vısıon

onun ışığı geleceği aydınlatıyor
Onun ışığı sektörü aydınlatıyor. Sıra dışı yetenekleri ve gelecek
öngörüsü ile VISION EQS, iletişimsel bir gereklilik haline geliyor.

EQS

EQS

EQS

vısıon

vısıon

EQS

Bir otomobilin içinde doğayı deneyimlemek mümkün
olabilir mi? Mevsimler arasında yolculuk yapmak hatta
farklı coğrafyalara yelken açmak... Biraz rüzgar,
biraz yağmur, bazen de güneş...
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hazırlayan Burak Koçyiğit

“vısıon EQS”
geleceğin ışığı

Parlak siyah ön spoyleri üzerine yerleştirilen 188 adet LED
yıldızı ile geleneksel marka logosuna 3 boyutlu bir yorum katan
Vision EQS, pembe altın renkli
tampon kanatları ile de lükse
ve aracın aerodinamik estetiğine etkileyici bir vurgu yapıyor.

şimdi
izle
GELECEK OTOMOTİV

vısıon

vısıon

vısıon

EQS

EQS

EQS

EQs
vısıon

mercedes-benz

mercedes-benz vısıon

vısıon

EQS

EQS
Sezgisel etkileşim ve gelişmiş MBUX

bir teknenin güvertesi gibi huzurlu
vısıon

vısıon

rilen tasarım dili sayesinde sıra dışı
bir görünüme sahip olan bu özel
otomobilin dış tasarımı, zarif aydınlatmaları ile göz kamaştırıyor. Konseptin arka panelinde tam 229 adet
aydınlatılmış yıldız bulunuyor ve
tüm bu detaylar, otomobil üzerinde
eşsiz bir 3 boyut efekti oluşturuyor.

vısıon

ışık teknolojisi “Lightbelt” adı ve-

Lüksün elektrikli hali!

kokpitinde oturuyorsanız kendinizi
kesinlikle bir teknenin güvertesinde
gibi hissedeceksiniz. Çünkü onun iç
tasarımındaki her detay, lüks yatların eşsiz mimarisinden esinlenilerek
tasarlanmıştır. Su gibi akan formları
ile Vision EQS, beklentilerinizin çok
üzerinde bir lüks ve konfora sahiptir.

EQS

EQS
su gibi Akan formlar Vision EQS’in

mercedes-benz

Derin ve ferah... VISION EQS’in kokpiti, mekanlara özgü olan özel
mimarisiyle konuklarını sanki bir teknenin güvertesinde ağırlıyor.

vısıon

Akıllı ses kontrolü, yapay zeka ve sezgisel iletişim. Vision EQS,
MBUX teknolojisi ile otomobil sektöründe bir devrim yaratıyor.

bir dönüşüm harikası Mercedes

Benz Vision EQS’in iç dizaynında
kullanılan her şey tamamı ile geri
dönüştürülmüş organik malzemelerden oluşuyor. Koltuklara hakim olan kristal beyaz rengi ile
etkileyici bir kontrast oluşturan
pembe altın detaylar, dijital panellerdeki okyanus mavisi vurgularla ona ayrı bir karizma katıyor.

İlk kez Frankfurt Otomobil
Fuarı’nda tanıtılan Mercedes
Benz Vision EQS, Progressive
Luxury Tasarım Felsefesini
yeni bir boyuta taşıyor.
onun adı vısıon eqs Bir otomobi-

lin içinde doğayı deneyimlemek
mümkün olabilir mi? Mevsimlerin
arasında yolculuk yapmak hatta
ara sıra farklı coğrafyalara yelken
açmak... Üstelik sadece oturarak...
“Bu nasıl olur?” diye düşünmeyin.
Çünkü Mercedes-Benz Vision EQS
ile gerçekten mümkün... İlk kez
2019 yılında “Frankfurt Otomobil
Fuarı” kapsamında sergilenen bu
muhteşem otomobil, etkileyici iç
ve dış tasarımının yanı sıra çok
özel yetenekleriyle büyük hayranlık uyandırmış ve organizasyonun
en önemli konuğu haline gelmişti.
Kullanıcısının ruh haline göre değişebilen oldukça ilginç özellikle-

re sahip olan bu tasarım harikası,
içerisinde suni rüzgar bile üretebiliyor. Canınız yağmur ormanlarında yürüyüş mü yapmak istedi?
Vision EQS, duyusal ve dokunsal
yetenekleri sayesinde yağmur ormanlarını ayağınıza kadar getirerek sizlere alışık olmadığınız türden bir yolculuk deneyimi yaşatıyor. Teknik özellikleri ile de adeta
bir devrim niteliği taşıyan bu eşsiz
otomobil, sadece 20 dakikalık şarj
ile kullanıcısına 700 km’ye kadar
menzil yapabilme imkanı sunuyor. Kısacası Vision EQS, Mercedes-Benz S-Serisinin elektrikli geleceğini büyük bir lüks ve görsel
ihtişamla gözler önüne seriyor.
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o, müzik dünyasına bir armağan
Boğazında adeta bir orkestra taşıyor. Otoriteler ise onun
müzik dünyasına bir armağan olduğunu ifade ediyor.

cem adrıan
10

O, bin yılda bir
gelir sözünün tam
karşılığı... O, tek
başına dev bir
orkestra... Çok sesli
bir adam… Onun adı
Cem Adrian...
cem adrıan Sahne soyadını doğduğu ve büyüdüğü şehir

olan Edirne’nin antik çağlardaki ismi Hadrianoupolis’ten
esinlenerek alan Cem Adrian’ın asıl adı Cem Filiz’dir ve bir
opera gösterisini baştan sona kurgulamak için gereken
tüm ses tonlarına sahiptir. Bas, bariton, alto, tenor, kontrtenor ve soprano seslerinin hepsini sadece tek bir parçada arka arkaya rahatlıkla kullanabilen bu özel adam, “onun
gibisi bin yılda bir gelir” sözünün neredeyse tam karşılığıdır... Boğazında adeta bir orkestra taşır ve sesini istediği an dilediği her enstrümana zorlanmadan çevirebilir.
Bu bazen bir klarnet, bazen bir sivrisinek, bazen de Sezen
Aksu bile olabilir. Onun taklit edemeyeceği bir ses türü
neredeyse yok gibidir. Kimine göre tek kişilik koro, kimine
göre dünyanın 8’inci harikası, kimine göre ise gerçek bir
uzaylıdır. Müzik çalışmalarına ortaokul
yıllarında başlayan Cem Adrian, ilk
profesyonel kayıtlarını da aynı
fazıl say’ın
zamanlarda gerçekleştirmiştir.
dilinden
“Cem Adrıan”
Gençlik çağlarında yeteneğiCem’i anlatmak zor! Dile
nin henüz farkına varmayan
kolay... En peslerden koloratur
genç sanatçı, müzisyenlik
ötesi en tizlere yayılan 4.5 oktavyolundaki en önemli adımılık bir sese sahip. Cem erkek
nı Fazıl Say ile tanıştıktan
sesi, Cem kadın sesi, Cem çocuk
sonra atmıştır.
sesi… Hassas diyor doktorlar;
çünkü ses telleri normal bir
insanın tam 3 katı
uzunluğunda…

konser

o, aşmış bİrİ

Cem şarkı söylerken insanların yüzüne baktım. Hepsi
hipnotize olmuş
gibiydi.
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Dünyada az rastlanır güzelliklerden birine tanıklık ettik.

yok artık

Ben ne böyle bir
gösteri izledim
ne de böyle bir
ses duydum.

bİr yıldız

Özgün besteleriyle geleceğin hiç
şüphesiz en büyük
yıldızlarından biridir Cem...

Dorock XL Kadıköy

Kendi çizdiği yolda, kendi
özgür tarzıyla müzikte bilindik kuralları dışlayan Cem
Adrian, 28 Kasım’da Dorock
XL Kadıköy’de sevenleriyle
buluşmaya hazırlanıyor.
Sakın kaçırmayın!

Ulysses Quartet ve beethoven

Harrıs Lambrakıs Quartet

Beethoven’ın insan aklını zorlayan dev eserleri, Ulysses
Quartet’ın sunumu ile 22 Kasım’da CRR sahnesinde.

Enstrümanlarını özgün bir bakış ve farklı bir duyum ile icra
eden Harris Lambrakis Quartet, 17 Kasım’da CRR sahnede.

konser
İSTANBUL

fredı yarcan

Başarılı müzisyen Fredi Yarcan,
Nişantaşı Divine
Brasserie & jazz
Club’ta sizlerle.

gelecek müzik
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öğretmenler
günü konseri

27
kasım

“Ustalar ve Çıraklar”
adını taşıyan bu özel
konser, CRR Senfoni
Orkestrası tarafından
24 Kasım “Öğretmenler Günü” anısına geleceğimize yön veren
emektar öğretmenlerimize ithaf edilmiştir.
Müzik tarihinin en bükasım
yük bestecileri olarak
kabul edilen Beethoven ile Benjamin Britten’ın ölümsüz eserlerinin sunulacağı muhteşem konserde bu iki dev sanatçının
öğretmenleri olarak bilinen Frank Bridge ile Antonio
Salieri’nin en ünlü eserlerine de yer verilecektir.

24

Jethro Tull The
Prog Years

28
kasım

festİval

BGM sahne

Candan Erçetin,
sevilen şarkıları ile Bostancı
Gösteri Merkezi
sahnesinde.

19
kasım

Zorlu PSM Caz
Festivalinde Cenk
Erdoğan Group
Feat’in Konuğu
Ceylan Ertem.

Dünyanın en başarılı
müzik gruplarından
biri olan Jethro Tull,
“Jethro Tull The Prog
Years” turnesi kapsamında Zorlu PSM
sahnesine konuk oluyor. “Aqualung ve Locomotive Breath” gibi unutulmaz parçaaralık
ları progresif rock tarihine kazandıran efsane grup, PSM’de gerçekleşecek ve tarihe geçecek bu geceye Ian Anderson önderliğinde damga
vurmaya hazırlanıyor. Konserde Anderson’a; David
Goodier, John O’Hara ve Joe Parrish eşlik edecek.

17

04
aralık

ömür göksel ile
frank sınatra

19

kadın elİ
DeğmiŞ Şarkılar

kasım

Dilek Türkan, Demet
Evgar ve Selen Öztürk,
“Kadın Eli Değmiş Şarkılar” projesi kapsamında Zorlu PSM’de.

25
kasım

Jordı Savall
Jordi Savall, unutulmayan efsane
melodileri ile Cemal Reşit Rey’de
sizlerle birlikte.

keman şov

Kanadalı keman
virtüözü Lara ST
John, CRR Konser
Salonu’nda sizlerle olacak.

Henüz 18 yaşındayken “Türkiye Ses
Kralı” seçilen Ömür
Göksel, 1960’lı yıllarda geniş repertuarı ile
dikkat çekmişti. Farklı
dillerde şarkıları başarıyla seslendirebilme
yeteneği sayesinde
genç yaşına rağmen
kasım
büyük bir popülarite
kazanan dev sanatçı,
“Sinatra 105 Yaşında” projesiyle, en güzel caz standartları ve Frank Sinatra şarkılarından oluşan repertuvarıyla İstanbul touché sahnesinde sevenleriyle
buluşmaya hazırlanıyor. Şimdiden yerinizi ayırtın.

19

05
aralık

caz festivali
Türü tanımlanamayan parçalara
imza atan sanatçı
Woodkid, PSM
Caz Festivali’nde.
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iki büyüleyici ana karakter
Sophia Loren ile Mercedes-Benz 300 SL arasında bir kimya
vardı. İkisinin de sınıfı, ruhu ve büyüleyici bir tarzı vardı.

Sophia Loren
hollywood
Sophia’nın Mercedes-Benz ile arasında
bir kimya vardı. İkisi de büyüleyiciydi!

sophıa
ve gullwıng

Sophia dünyanın, 300 SL
ise Sophia’nın yıldızıydı ve
hayatının en unutulmaz fotoğraflarını onunla çektirdi. Sıradan
bir 300 SL Gullwing, bugünlerde bir milyon Euro’ya satılıyor. Güzel İtalyan oyuncuya ait olanın fiyatını
bir düşünün…

12

nadİr ve eşsİz

300 SL, günümüzde
dünyanın dört bir yanındaki koleksiyoncular tarafından aranan, gıpta
edilen, konkurların ve müzayedelerin yıldızı olan
nadir ve eşsiz parçalardan biri.

sophıa loren Yoksulluk içinde olduk-

ça trajik bir çocukluk dönemi geçiren
ve gençliğinin baharında sinema dünyasının en ünlü ikonlarından biri haline gelen Sophia Loren, 1934 yılında
İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaya
geldi. Asıl adı “Anna Sofia Scicolone”
olan güzel aktrist, henüz 15 yaşındayken ünlü yapımcı Carlo Ponti ile tanıştı
ve onun “QuoVadis” isimli bir sinema
filmi projesinde kameraların karşısına
geçme şansı yakaladı. Oyunculuk kariyerine ilk kez bu film ile başlangıç yapan genç yıldız, sergilediği muhteşem
performansın yanı sıra güzelliği ve zarafeti ile herkesi büyülemeyi başardı.
Şöhreti kısa sürede ülke sınırlarını aştı.
Sağ tarafta yer alan unutulmaz fotoğrafı ile o dönem dünyanın en ünlü yayınlarının kapağını süsleyen seksi yıldız, İtalya’nın eşsiz makarnaları hatta
pizzaları kadar iyi tanınıyordu.

GELECEK OTOMOTİV

ponti, sophıa’ya
bir yıldız hediye etti

Güzeller güzeli Sophia Loren bir
yıldız olduktan sonra yapımcısı Carlo
Ponti’nin tutkulu aşkına kayıtsız kalamadı
ve onunla evlendi. Ponti, Sophia’nın sadece
yapımcısı değil aynı zamanda mentoruydu
ve onun en az kendisi kadar göz alıcı bir
otomobili olsun istiyordu. O dönem otomobil dünyasının parlayan yıldızı ise martı
kanatları ile ünlü olan Mercedes-Benz
300 SL’di. Carlo Ponti, evlendikten
sonra Sophia’ya 300 SL, yani
bir yıldız daha hediye
etmiş oldu.

CSO, Kültür sanat adası olacak

özgür aras’ın yeni kitabı raflarda

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, dünya standartlarındaki
yeni senfoni binasında müzikseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Ünlü iletişim danışmanı Özgür Aras’ın yeni kitabı “Henüz
Tanışmadık”, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini aldı!

vıvıan’ın hikayesi

Amerikalı koleksiyoner John
Maloof, 2007 yılında bir müzayededen eski negatiflerle dolu bir kutu satın
alır. Negatifleri incelediğinde Vivian Maier
adında daha önce adı hiç duyulmamış bir kadın fotoğrafçının muhteşem resimleri ile karşılaşır. İnternet üzerinde onu araştırmaya başlar
ancak en ufak bir bilgi bulamaz. Daha sonra
fotoğrafları kendi şahsi portalında yayınlar
ve bir anda olağanüstü bir ilgi ile karşılaşır.
Haftalar sonra Vivian’ı tanıyan birinden
bir mesaj alır ve onun 85 yaşında
bir parkta sefalet içinde
öldüğünü öğrenir.
acı olan
Vivian Maier, tarih boyunca karşımıza çıkan pek çok
sanatçı gibi malesef öldükten sonra
keşfedilmiştir.

sanat gündem
koç’un nobel
ödüllü yazarları

Sanatsal
Detaylar
omm’ye ödül

MoMA, Oxford Müzesi, Royal Collection
Trust gibi kurumların
aday gösterildiği (Müze ve Kültürel Miras
Ödülleri) “18th Museums + Heritage
Awards’da “Yılın Uluslararası Projesi” ödülü
Odunpazarı Modern
Müzeye verildi.

17. akbank kısa
film festivali

22 Mart ve 1 Nisan
2021 tarihleri arasında Akbank Sanat
tarafından bu yıl 17.
kez düzenlenecek
olan “Akbank Kısa
Film Festivali” için
başvurular başladı.

ziyaret

Yeni bir bildirim
gelene kadar Pazartesi hariç her gün
11:00-17:00 saatleri
arasında ziyaret
edilebilirsiniz.

arter; 5 yeni sergi
ile kapılarını açtı

Arter Galeri, “Yağmur
Ormanı V, Sonbaharı
Dinleyen Gözler İçin,
Gökcisimleri Üzerine,
KP Brehmer Büyük
Resim ve Tekerrür”
başlıklı beş yeni sergiyle kapılarını açtı.

sanat merkezi

Osmanlı döneminde
fişek fabrikası olarak
kullanılan Zeytinburnu
Fişekhane, İstanbul’un
yeni kültür sanat noktalarından biri oluyor.
Aslına uygun şekilde
restore edilen mekanda
sergi mekanları, tiyatro
sahnesi, konser alanları
ve sinema bulunuyor.

contemporary’de
virüs önlemlerİ

Aralık ayında 15.
edisyonu düzenlenecek olan Cİ İstanbul’da, ziyaretler 4
saatle sınırlandırıldı.
Ayrıca her 10 m2’ye
bir ziyaretçi ugulaması yapılacak.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) arasında yer alan iki önemli
yazar bu yıl 2020 Nobel Ödülü’nün sahibi
oldu. “Yaratılıştaki
Çatlak” kitabının yazarı Jennifer A. Doudna, Nobel Kimya
Ödülü’nü kazanırken
“Kralın Yeni Aklı” adlı
kitabın yazarı Roger
Penrose ise Nobel Fizik Ödülü’ne layık görüldü. Ülkemizde akademik yayıncılığın öncülerinden biri olan
KÜY, kitaplarının satışından elde edilen geliri Koç
Üniversitesi öğrencilerine burs vererek kullanıyor.

yekta kopan yazdı,
levent gönenç çizdi
Kaybolan bir kedi.
Onun peşinden giden
bir yazar. Esrarengiz
Yeşil Ev’in bahçesinde beklenmedik bir
karşılaşma. Düş ile
gerçeğin, geçmiş ile
şimdinin kesiştiği
yerde yaşanan esaslı
bir hesaplaşma...
Yekta Kopan yazdı, Levent Gönenç
çizdi... Yazarın, “Bir de Baktım Yoksun” kitabında yer
alan “Sarmaşık” adlı sürükleyici öyküsü Levent Gönenç’in eğlenceli çizimleri ile hayat buldu ve bir çizgi
roman olarak okurları ile buluşmaya hazırlanıyor!

bir bankacıdan
gençlere mektup
Bankacılık ve finans
sektörü alanında
ülkemizin yetiştirdiği
nadir değerlerden biri
olan Bülent Şenver,
“Gençlere Mektuplar”
isimli yeni kitabı ile
uzun kariyeri boyunca edindiği tüm tecrübelerini genç nesile
aktarıyor. Ali Koç’tan
Betûl Mardin’e, Güler
Sabancı’dan Muhtar Kent’e kadar iş dünyasının
birçok başarılı isminin hazine değerinde bilgi ve tavsiyelerini bu kitapta bir araya getiren Bülent Şenver,
eseri ile gençliğe çok önemli bir miras bırakıyor.
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çağdaş sanata özel bir ilgi var
Son yıllarda çağdaş sanat eserlerine çok büyük bir ilgi
artışı oldu ve koleksiyoncular arasında yaygınlık kazandı.

Tuvallere yansıyan bir yeteneği
yok ama tuvalleri iyi yansıtan
müthiş bir yeteneğin sahibi.

rtam
TA
urgay
röportaj

Ünal Atılgan

14

bize Turgay Artam’ı anlatabilir
misiniz? Nereden gelmiş ve sanat
hayatına nasıl başlamıştır?

burada yüzlerce sanat eserinin
arasında neler hayal ediyorsunuz? hedefleriniz nelerdir?

Merhabalar. 1952 Ankara doğumluyum ve ilköğrenimimi Ankara Kolejinde tamamladım. Kolejdeki ilk yıllarımda müzik ve koleksiyonculuk alanında birçok etkinliğe katıldım. Bu sayede Avrupa ülkelerindeki diğer koleksiyoncularla yazışıyor ve aynı zamanda
İngilizcemi geliştiriyordum. En önemlisi ise koleksiyonculuk hakkında çok
iyi bilgiler ediniyordum. 5. sınıfa geldiğimde gerçekten değerli bir pul koleksiyonuna sahiptim ve bu işin ufak
çaplı ticaretini yapmaya başladım. İlk
paramı da o yaşta bu yolla kazandım.
Pul koleksiyonculuğu en büyük merakım olmuştu. Her geçen gün daha çok
bilgi ediniyor ve daha fazla araştırıyordum. Daha sonra Filateli Derneğine üye oldum ve önemli koleksiyoncularla tanışma fırsatı yakaladım. Bir
süre sonra hobi olarak başladığım pul
alım satım işi sonucunda kazandığım
paralar ile Ankara’da çok şık bir Filateli ve numismatik mağazası açtım. Sanat hayatına profesyonel anlamda ilk
defa o mağaza ile girdim diyebilirim.
Pazar günleri Ankara Filatelist Derne
ği’nde müzayedeler olurdu; hiçbirini
kaçırmazdım. İlk müzayedemi de bu
dernekte gerçekleştirdim.

İlkleri ve rekorları ile Türkiye’de 350
müzayede düzenledik. Bu işi çok severek en doğru şekilde yapmamız bize
müşterilerimizin ve koleksiyoncuların
güvenini kazandırdı ve güven işimizin
en önemli parçası. Bunu parayla satın almak mümkün değil. İşlerimizin
temelindeki başarının, koleksiyoncuların Antik A.Ş.’ye duyduğu güven ve
verdiği destek sayesinde olduğunun
her zaman bilincindeyiz. Şirket olarak
öncelikli hedefimiz ülkemizde sanata
ve kültüre olan ilgiyi artırmak. Uluslararası piyasalara açılarak Türk sanatını ve sanatçısını en doğru şekildetanıtmak. Koleksiyonculara en iyisini
sunarken sanatçılarımızın eserlerinin
hak ettikleri gerçek değerlere ulaşmasına yardımcı olmaktır. Bu kadar özel
eserin arasında kurulabilecek en güzel hayal de bu olsa gerek.

Yeniden dünyaya gelecek olsanız,
yine müzayede mi yapmak isterdiniz? yoksa resim yapmak mı?
Müzayedecilik her anlamda hayatıma
çok büyük değerler kattı. Dostluklar,
bilgi, birikim ve tecrübe... Dünyanın en
keyifli işlerinden birini yapıyorum. Cevabım müzayedecilik ancak iyi resim
yapmayı da kim istemez ki?
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ilgi görenler

Klasik Türk ve oryantalist
ressamların tablolarına ek olarak geçtiğimiz sene Çağdaş tablolar da eklendi. En çok ilgiyi onlar
görüyor. Osman Hamdi Bey, Şeker
Ahmet Paşa, Şevket Dağ, Nazmi
Ziya, Hoca Ali Rıza ve İbrahim
Çallı gibi ünlü ressamların
eserleri en çok aranan
tablolar arasında.

Müzayedeleriniz arasında unutamadığınız, sizde ayrı bir yeri olan
özel bir anınız var mı?
Osman Hamdi Bey’in “Kaplumbağa
terbiyecisi” adlı eserini satışa sunacağımız 211. Müzayedemiz satışa tam
3 gün kala iptal edildiğinde bu bizim
için büyük bir sürpriz olmuştu. 2001
krizinin etkisinin olduğu yıllarda iptal
olan bu satışımız, daha sonra ekonominin iyileştiği 2004 yılı sonuna alındı ve her şey umduğumuzdan çok daha yüksek fiyatlara satılarak büyük
bir rekor kırdı. Bu gelişmenin neticesinde bir sanat eseri Türkiye’de ilk defa tüm gazete ve TV manşetlerine taşınmıştı. Ülkenin gündemi adeta sanat olmuştu. O anları unutamam.

özel ilgim

Her eserin kendi
geçmişi ve dönemi
ile birlikte ilginç
bir hikayesi var.
Çin imparatorluğu
dönemi Uzakdoğu
desenleri, porselenleri ve mobilyaları...
Benim en çok onlar
ilgimi çekiyor.

saklıyorum

Düşünceler sonradan değişebiliyor
o nedenle asla
demiyorum ama
pul koleksiyonum
ve opera dürbünleri
koleksiyonumda
satmayı düşünmeyeceğim çok
sayıda eser var.

klasik otomobil

Klasik otomobiller
bana büyük keyif
veriyor. Yakın zamanda bir müzayede olması satışa
sunulacak koleksiyonlara bağlı. Bir
koleksiyon çıkarsa
büyük bir müzayede yapabiliriz.

gelişiyoruz

Önceleri bir yılda
ortalama 5-6 müzayede gerçekleştirirken şimdi 25
müzayede düzenliyoruz. İnternet
sayesinde çevrimiçi müzayedelerin
sayısı arttı ve her
gün gelişiyor.

galeri ve müzelere öncelik veriyoruz
Artam Antik A.Ş. olarak müzelerde eserleri olan ve bir galeri
ile profesyonel anlamda çalışan sanatçılara dikkat ediyoruz.

Türkiye’nin en kapsamlı çevrimiçi
müzayede etkinlikleri tarafınızca
gerçekleşiyor. nasıl gidiyor?
2017 Şubat ayında ilk online müzayedemizi gerçekleştirdik. Çevrimiçi müzayedelerin ilgi görmeye başladığı bir
dönemde Covid-19 salgının gelmesi
dijitalleşmeyi daha çok hızlandırdı diyebilirim. 2020 yılı içerisinde planladığımız tüm salon müzayedelerimizi tamamen internet üzerine taşıdık.
Çağdaş Sanat Eserleri en çok ilgi gören alanımız olarak ön plana çıkıyor.
Ardından Klasik resim ve antikalar
geliyor. Saatler, Uzakdoğu Porselenleri, Nadir Pul ve Nadir Kitaplar gibi
önemli müzayedeleri de online olarak
gerçekleştirdik. Yakın zamanda koleksiyoncuların arasında eser satışlarını
hızlandırabilecek “Hemen Al” bölümünü geliştirmeyi hedefliyoruz

Artam Antik AŞ olarak ülkemizde
sanatın gelişmesi için her alanda
öncülük yapıyorsunuz. Türkiye’de
ve dünyada sanat alanında son
yıllarda neler değişti. Türkiye bu
gelişimin tam olarak neresinde?
39 yıl içinde Türk sanat piyasasında
çok önemli gelişmeler yaşadık. Sanat
eserlerine gösterilen ilginin her geçen
yıl artarak çoğaldığını gördük. Son senelerde ise sanat eserlerine ilgi hiç olmadığı kadar yoğun. Bunu müzayedelerimizdeki satışlara bakarak çok net
olarak görüyoruz. Sanat eseri sahibi
olmak isteyenlerin sayısındaki artış
hızlandı. Müzayedelere ilgi de koleksiyoncu sayısıyla doğru orantılı olarak artıyor.. Geçtiğimiz 20 sene içinde
koleksiyonculuk konusunda ülkemizde çok önemli adımlar atıldı. İlk olarak Sadberk Hanım Müzesi, Sabancı
Müzesi, Doğançay Müzesi, İstanbul
Modern, Santral İstanbul, Pera Müzesi, Elgiz, Arter, ve OMM müzelerinin
kurulması ile Türkiye özel müzecilikle

yayınlar ve sergiler devam ediyor
Artam dergisi ve sanat yayınlarımız devam ediyor. Yakında
bir Avni Arbaş ile Türk Resminin Ustaları sergisi planlıyoruz.

tanışmış oldu. Sanat eserlerine olan
ilgi ise her geçen gün artmaya devam
ediyor. Yurt dışından getirilen önemli
sergiler ve bu sergilere gösterilen alaka büyük bir kesimin sanat olaylarına
bakışının değişmesini sağladı. Daha
çok insan sergi gezmeye, müze ziyaret etmeye ve sanat aktivitelerini takip
etmeye başladı. Ülkemizde gelecekte
etkilerini daha net görmeye başlayacağımız bir koleksiyoner bilinci oluşmaya başladı. Örneğin, 2004 yılında
İstanbul Modern Müzesinin açılması
ile Modern Türk resmi önemli boyutta
değer kazandı. Ülke kazandı... Hatta
toplum kazandı... Sanatçılar artık hak
ettikleri saygıyı gerçek anlamda görmeye başladılar. Kısacası bir müzenin
açılması ile fuarlardan müzayedelere,
sanat fonlarından sponsorluklara kadar çağdaş sanatın her alanında gözle görülür bir büyüme oldu.

iyi bir yatırım

Dile kolay… 350. Müzayede hazırlıklarına başladınız? Bu rakam
bize mi çok geliyor Yoksa dünyaya
kıyasla çok mu gerideyiz?

önemsiyoruz

Paris müzayede salonlarında bir gün
içerisinde onlarca müzayede etkinliği
gerçekleşiyor. Christie’s ve Sotheby’s
müzayede şirketleri ise günde birkaç
müzayede yapıyorlar. Türkiye’deki sanat endekslerini dünya ölçüleri ile kıyaslandığımızda kesinlikle çok gerideyiz diyebilirim. Bunu rakamsal olarak net bir şekilde görebiliyoruz. Ülke
ekonomisine bağlı ancak çok hızlı bir
şekilde büyüme potansiyeli olan bir
sanat pazarına sahibiz. Türkiye’deki
bu 150 milyon dolarlık piyasayı dünya
piyasaları ile karşılaştırırken özellikle
Picasso, Gustav Klimt, Monet, Cezanne, Kooning, Jasper Johns ve Jackson Pollock gibi isimlere bakmak
gerek. Onların bir eserinin 100 milyon
dolar seviyesini rahatlıkla aştığını düşünürseniz yolun dünya piyasası ile
kıyaslanamayacak kadar başındayız.

Ekonominin temel
kurallarından biri
olan arz-talep dengesi sanat piyasasında da geçerlidir.
Dünyada sanat her
zaman bir yatırım
aracı olarak görüldü ve görülmeye
devam ediyor.

biraz da merak

Yatırım için bile
olsa bir iki tablo
ile başlayan sanat
merakı kısa sürede
özel bir koleksiyona dönüşebiliyor ve
bu merak unsuru
ileride müzelerin
temel taşlarını
oluşturabiliyor.

Biz öncelikle koleksiyonerlerin keyif
aldıkları paylaşmak
isteyecekleri bilinçli bir koleksiyon
oluşturmalarını arzuluyoruz ve amacı
ne olursa olsun her
alıcıyı kesinlikle
çok önemsiyoruz.

galeriler

Sanat piyasasının
temel taşları galerilerdir. Sanatçıyı
bulur keşfeder ve
sunarlar. Müzeler
ise yaptıkları alımlar ile bir ülkenin
adeta sanat tarihine yön verirler. Bu
büyük bir misyon.

farklı projeler

Turgay
Artam

Eser sahiplerinin satış
taleplerini gerçekleştirmeye
çalışıyoruz. Bu sebeple internet müzayedelerimize ağırlık
verdik. Yeni yayınlanacak mobil
uygulamamız ile koleksiyonculara farklı bir müzayede
heyecanı yaşatmak
istiyoruz.
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geleceğe teşekkür ediyorum
Büyük bir keyifle okuduğum Gelecek Dergisine sanata ve
sanatçıya verdiği önem için ayrıca teşekkür ediyorum.

Sanatın cinsiyetlerin üstünde
bir kavram olduğunu artık tüm
dünya kabul etmektedir! Ve
bu, kadınların üstün çabası
ile gerçekleşmiştir.

Önyürü
Buket

röportaj

buket önyürü

İddialı olmayı seviyorum.
Bunun kişiye zamanla başarı
getirdiğini düşünüyorum. Sıradanlığı hiçbir zaman sevmedim.
Yaptığım iş her ne olursa olsun yapı itibariyle müthiş bir sorumluluk
duygusuna sahibim. Mükemmeliyetçiyim ve bunu son 5
yılda daha çok hissetmeye başladım.

Öyküm Yılmaz
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Buket Hanım merhaba. Öncelikle
sizi sizden dinleyelim. Bize kısaca
kendinizden bahseder misiniz?

Resim sanatına yönelmeniz nasıl
oldu? her zaman Ressam olmayı mı
hayal ediyordunuz?

Merhaba. Ben Buket Önyürü. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji mezunuyum ve 23 yıllık bir müzeciyim. Yüksek lisansımı Müze Pedagojisi üzerine yaptım. Eğitim sürecimi tamamladıktan sonra ilk iş olarak bir müzede
çalışmaya başladım. Resimlerimden
de anlaşılacağı üzere renkli ve sosyal olmayı seven kişiliğe sahibim. Bu
yüzden mizacım nedeniyle kısa sürede görev yaptığım müzede Eğitim,
Basın ve Halkla İlişkiler Yöneticiliği’ne
getirildim. Resim konusuna gelince o
zaten ayrılmaz bir parçamdı benim. Çocukluk yıllarımdan itibaren hayatımın
hemen hemen her döneminde vardı diyebilirim. Güzel Sanatlar’da 2 yıl resim eğitimi aldım. Bir diğer tutkum
ise modaydı. Bu nedenle Stilistlik konusunda da eğitim almayı ihmal etmedim. Kısacası resim ve moda her
zaman iç içe devam etti benim için.

İnsanın kendi kendini doğru bir şekilde
ifade etmesi için kelimeler her zaman
yeterli olmayabilir. Benim tablolarım,
kelimelerle ifade edemeyeceğim derin duygularımın iletişim şekli. Bir şeyleri anlatabilmek için bazen başka bir
yöntem bulmak gerekiyor. Benim için
de bu yöntem resim sanatı oldu.

Sanata her zaman merakınız var
mıydı? resim yapmaya ilk olarak
ne zaman başladınız?
Sanat, kendimi bildim bileli hayatımın
tam merkezinde yer aldı. Hatta çocukluk ve gençlik dönemim sürekli olarak
resim yapmakla geçti diyebilirim. Özellikle yaz tatillerimizde ablamla birlikte
çalışmaktan çok büyük keyif alırdım.
Ailem de bu konuda çok bilgili ve her
zaman teşvik ediciydi. Annem ve babam en büyük destekçilerimdi. Resim
yapmayı sevdiğim kadar moda sektörüne de büyük bir ilgim vardı. Hayalimde tasarladığım kıyafetleri; çizgiler,
motifler ve renkleri kullanarak hayata
geçirmek vazgeçilmez bir hobimdi.
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eserleriniz arasında sizin için
çok ayrı bir anlamı olan özel bir
çalışmanız var mı?
Dünya kültür mirası kalıcı listesinde
yer alan, 12 bin yıllık tarihiyle insanlığın en eski kültürel miraslarından biri
olarak kabul edilen Göbeklitepe’ye ithafen hazırladığım “Cennetin Bahçesi Göbeklitepe” isimli koleksiyonum
benim için gerçekten çok özeldir. Bu
koleksiyonum ile Dünya Kültür Mirasına sahip çıkma bilinci oluşturarak
bir anlamda farkındalık yaratmak arzusundayım. Şanlıurfa ve Ankara’da
sergilerini gerçekleştirdiğim bu özel
koleksiyonumu tarih ve sanatseverler
ile buluşturmaya devam edeceğim.

“Doğanın Renkleri ve YOK OLUŞ 1.5”
sergilerindeki eserlerinize tek
kelime ile hayran olduk!
Teşekkür ederim. Dünyanın dengesini
adeta altüst ettik ve hepimiz çok büyük risk altındayız. Afetlerle boğuşuyoruz. Dünya iklim değişikliği konusunda çok endişeli... DOĞANIN RENGİ ve
“YOK OLUŞ 1.5” isimli iki sergimin genel amacı farkındalık yaratmak. Hepimiz çocuklarımıza daha yaşanılası bir
dünya bırakma konusunda hemfikiriz.

samimi olmak

Yaptığınız iş her
ne olursa olsun
önemli olan samimi olmak ve fark
yaratmak. Ben her
alanda aldığım eğitimlerimi mizacım
ile bir bütünlük
içerisinde sunmayı
çok seviyorum.

bu bir tarz

Moda Tasarımı
konusunda ciddi
anlamda çalışmalarım oldu. Ressam
olmasaydım güzel
sanatların başka
bir dalıyla uğraşırdım. Sanat mutlaka hayatımda yer
alıyor olurdu.

aslan güçtür

Hayvan figürlü
eserlerim arasında Aslan oldukça
fazla yer alıyor.
Sanatçıların çoğu
bu figürü çeşitli
nedenlerle kendileri
ile bütünleştirirler.
Ama ben bir Aslan
kadını değilim…

sanat ve kadın

Kadın, tüm tarihi
süreç boyunca
sanatın ayrılmaz
bir parçası olmuştur ve olmaya da
devam edecektir.
Artık pek çok dalda
kadınlar başarılı
eserler ortaya
çıkarmaktadır.

Jessıe Makınson’ın büyülü dünyası

Avrupa sanatının yükselen yıldızı

Tuval üzerinde dünya dışı figürleri somutlaştıran sanatçı
Jessie Makinson’ın esrarengiz tablolarını mutlaka inceleyin.

Sanatçı Diane Dal-Pra’nın ilk kişisel sergisi “Of Course You
Are” Londra’daki Cob Gallery’de kapalı gişe gösteriliyor.

kış açısı ve sıra dışı
desenleri ile Zandile
Tshabalala, 2020’nin
“EN”leri arasında.

takip et!

sema han

Önce gözlerden
başladım. Resimde
gözlerdeki duyguyu
tuvale iyi aktarabiliyorsak işin yarısı
bitmiştir.

sosyal medyada
onun gözleri konuşuluyor

semaahann

Merhaba Ben Sema Han. 21 yaşındayım. Celal Bayar Üniversitesi
Moda Tasarımı Bölümü öğrencisiyim.
Küçük yaşlarda resim yapmayı sadece hobi
olarak görüyordum. Liseye başladığımda
resimle daha çok yakınlaştım. Hergün gördüklerimi kağıda çiziyordum. Son sınıfa geldiğimde edebiyat dergilerine illüstrasyonlar
göndermeye bile başlamıştım. Bu tutku çocukluğumdan beri hep içimdeymiş ve ben onu henüz 15
yaşlarındayken dışarıya
çıkardım.

2

dev tablo

Jafri’nin iki futbol
sahası büyüklüğündeki resmi, tuval
üzerine yapılan en
büyük tablo rekorunu kıracak.

3

rekorların
adamı “sacha jafrı”

O rekorların adamı... Yardım
kuruluşlarına destek sağlamak
amacı ile tam iki futbol sahası büyüklüğünde dev bir sanat eserine
imza atarak 5. dünya rekorunu
kıran ressam Sacha Jafri, 2020
yılında sanat dünyasında en
çok konuşulan sanatçılardan biri oldu.

yoyolander

insan formuna
adanmış bir ömür

4

meltem şahin Instagram’da
kullanılan illüstrasyon figürleri
ile iki yüz milyona yakın görüntülenme yakalayan ve karantina
döneminde hayata geçirdiği “my
quarantine friend” projesiyle tüm
dikkatleri üzerine çeken genç
sanatçı Meltem Şahin’in sıra dışı
eserleri geleceğin sanat dünyasında daha çok konuşulacak.

17

Siyahi sanatçıların
yarattığı eserlerin
acıyı ve mücadeleyi
sergilediğine inanan
Los Angeles merkezli
sanatçı YoYo Lander,
kariyerini insan formunu keşfetmek
üzere yaptı. Onun
boyanmış sulu boya
kağıtlarından oluşan
sıra dışı eserleri sanat
dünyasına yeni bir
bakış açısı sunuyor.
meeltemsahin

zandilet_art

sachajafri

Tshabalala

Onu

blackart! Farklı ba-

Tshabalala

çarpıcı

Eserlerinde ki görsel çekicilik, büyüleyici renk kombinasyonları ve desenleri
ile hemen göze
çarpıyor.

Hayvan desenlerinin
etkileyici formları ile birleşen siyahi bedenlerin temsilini
tuval üzerinde yeniden tanımlayan, imzalı tabloları ve baskılarıyla dünyanın dört bir yanındaki
sanat eleştirmenlerinin ilgi ve
övgülerini kazanan Zandile
Tshabalala; sanat dünyasında hızla yükselmeye
devam ediyor.
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her açıdan dört büyüleyici film
Gazeteci, Yazar Ruhat Mengi’den; Gelecek dergisi okurları
için “Her Açıdan Büyüleyici” dört muhteşem film önerisi.

HORRIBLE BOSSES
Jennifer Aniston, Kevin Spacey, Colin
Farrell ve Jamie Foxx gibi ödüllü oyuncuların başrollerini paylaştığı Horrible
Bosses; patronları tarafından zorbalığa maruz kalan üç arkadaşın komik
hikayesini konu alıyor. Ekonomik nedenlerden ötürü işten
ayrılmayı göze alamayan bu üç kafadar çareyi patronlarını
ortadan kaldırmakta bulurlar. Bu sürükleyici komedi filmini
kesinlikle zihinlerinizden silemeyeceksiniz…

due date
2 dram, 2 komedi
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“Kadının ve Kadın Haklarının”
ülkemizdeki en önemli savunucularından biri olan, korkusuz yazıları ile milyonların sevgi saygısını kazanan Gazeteci
Yazar Ruhat Mengi; devam eden izolasyon sürecinde keyifle izleyeceğiniz film önerileri ile 3.
sayımızda yeniden sizlerle... 30 yılı aşan gazetecilik hayatında Sergiden sinemaya, tiyatrodan
baleye ve müzikalden konser etkinliklerine kadar birçok sanat etkinliğini kaleme alan, iyi
olanları öneren, olmayanları ise içtenlikle
eleştiren Ruhat Mengi, izlemekten
keyif aldığı 4 filmi bizlerle paylaşıyor. İyi seyirler!

Ruhat
Mengi

İzlemekten son derece keyif aldığım
ve birçok kez izlediğim “Due Date”, sıradan bir mimar olan Peter’ın komik
macerasını konu alıyor. Eşinin 5 gün
sonra yapacağı doğuma yetişmeye çalışan yeni bir baba adayı olan Peter, ünlü Hollywood aktörü Ethan Tremblay karşılaşır ve olaylar bir anda içinden
çıkılmaz bir hal alır. Kahkahalarınıza engel olamayacağınız
Due Date’i büyük bir keyifle izleyeceksiniz. İyi seyirler.

Septembers of Shiraz
Yine ilgi ile izleneceğiniz bir film. Başrollerini Salma Hayek ve Adrian Brody’nin
paylaştığı “Septembers Of Shiraz”, Humeyni devriminden sonra İran’da yaşaşanan olayları konu alıyor. Başka inanca sahip olan insanların yaşadığı acı olaylar ve çekilen zulümler... Yahudi bir ailenin alt üst olan trajik öyküsünün ön
planda olduğu film, tamamen gerçek olaylara dayanıyor. İzlerken göz yaşlarınıza hakim olamayacaksınız.

den

Film Önerileri
The Queen’s Gambıt Netflix’in herhangi
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Walter Tevis’in dizi ile aynı
ismi taşıyan kitabını okur okumaz Scott Frank’ın başrol teklifini hiç düşünmeden kabul eden
oyuncu Anya Taylor’ın akıl almaz
hamleleri satranç dünyasının iki
dev ismi olan Garry Kasparov
ve Bruce Pandolfini tarafından hazırlandı.

garry kasparov

bir lansman yapmadan sessiz sedasız
yayınladığı “The Queen’s Gambit” adlı
tek sezonluk dizisi, alışılmışın son derece dışında olan “Satranç” teması ile tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de olay
yarattı ve herkesin dilinde. Sabaha kadar başından ayrılmayıp tüm bölümlerini soluksuz izlediğim bu muhteşem
diziyi hiç vakit kaybetmeden izlemenizi tavsiye ediyorum. Amerikalı yazar
Walter Tevis’in 1983’te kaleme aldığı romanından uyarlanarak Scott Frank tarafından 7 bölümlük bir dizi haline getirilen “The Queen’s Gambit, Beth Harmon karakterine hayat veren Anya Taylor Joy’un büyüleyici performansı eşliğinde izleyiciyi aşk, entrika, tutku ve
dramın farklı bir boyutuna taşıyor.

“kasparov
ile pandolfını”

sezonun en büyük gösterisi

Notre Dame’in Kamburu Müzikali

Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz;
sezonun en büyük prodüksiyonunda bir araya geliyor.

Victor Hugo’nun ölümsüz eseri, Notre Dame’in Kamburu
Müzikali, Kadıköy’de izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

amadeus

Başrollerini Selçuk
Yöntem (Antonio Salieri),
Okan Bayülgen (Wolfgang
Amadeus Mozart) ve Özlem
Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı, sezonun en çok ses getiren
prodüksiyonlarından biri olan
“Amadeus” Kasım ve Aralık
aylarında yeniden Zorlu
PSM Turkcell sahnesinde.

gelecek sahne
pencere
haluk bilginer

Gelecek
Yılın oyunu!

mutlaka izleyin

Tanrı ile pazarlık yapan
ve komplekslerine yenik düşerek yeminini bozan, merhametsizliğin vücut bulmuş hali
Antonio Salieri ile alelade hayatını sanata dönüştürmeyi çok iyi
bilen Wolfgang Amadeus Mozart arasında geçen acımasız savaşı kaçırmayenİden perde
dan izleyin!
Peter Shaffer tarafından
kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus
Mozart ile Antonio Salieri’nin pandemi dolayısı ile
ertelenen eşsiz hikayesi
yeniden perde diyor.

Tom ve Kyra... Farklı
dünya görüşlerine sahip bir çift... İlişkilerinin bitmesinden 3 yıl
sonra Tom Kyra’yı
ziyaret etmeye karar verir. Soğuk bir
gecede tüm yargılarından kurtulan çift
yeni bir hayat kurmak
isterler. Acaba bunu
başarabilecekler mi?
The Hours ile The Reader’ın senaryolarıyla iki Oscar
adaylığı bulunan Britanyalı yazar David Hare’in orijinal adı Skylight olan tiyatro oyunu, Haluk Bilginer
tarafından “Pencere” adı ile Zorlu sahnesinde!

übü hep übü
Çağlar Çorumlu
1888 yılında Alfred
Jarry’nin yarattığı
karakter Übü; yine
Alfred Jarry ve
François Rabelais,
Willi Shakespeare,
C.H. Grabbe, Georg
Büchner’in yapıtlarından yararlanarak
Özgür Erkekli’nin
kalemi ve rejisiyle, TiyatrOPS ekibi tarafından bir taşlama komedisi olarak sahneye taşınıyor.
Zorbalık, para hırsı, hainlik, nankörlük, kibir, korkaklık
ve açgözlülük özellikleri ile sadece kendine hizmet
eden Übü’yü Çağlar Çorumlu canlandırıyor.

hocapaşa
mevlevileri

başyapıt

Mozart ile Salieri
arasındaki ilişkisine
odaklanan başyapıta dev oyuncular
hayat veriyor.

müzikal deha Dünya müzik
tarihine yön veren büyük deha Mozart, özel hayatında sıra dışı bir karakter olarak yaşamdan hayli kopuk bir hayat tarzı sürdürmektedir. Ye-

teneğini dışa vurmak için ilginç bir yol seçen sanatçı, tutarsız davranışlar sergilemeyi alışkanlık haline getirmiştir. Yaşantısı ile müziği zıt kutuplarda ilerleyen büyük usta,

adeta bir “tutunamayan” profili çizmektedir. 55 kişilik dev
ekibiyle sezonun en çok ses
getiren prodüksiyonlarından
birisi olan Amadeus, seyirci
ile buluşmaya devam ediyor.

Canlı tasavvuf müziği
eşliğinde enfes sema
gösterisi ve Sema
geleneğinin spiritüel
bakış açısı ile sunulduğu eşsiz sergi
deneyimi büyüleyici
bir atmosferde bir
sizlerle birlikte olacak. Derviş aksesuarlarından heykellere,
kıyafetlerden müzik
aletlerine kadar sema kültürü ile ilgili her şeyi bulabileceğiniz bu muhteşem organizasyonda sergi ile
sema ayini bir arada. Galata Mevlevileri’nin sunduğu
Sema Gösterisi Hocapaşa Kültür Merkezi’nde.
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önce karar ver sonra eyleme geç
Bir şeyler yapabileceğime karar verdiğim ve inandığım an
eyleme geçtim. O eylem beni akademiye kadar götürdü.

Uluç
Ceylani

Görsel sanatların neredeyse
tüm dallarında akademik bir
kariyere sahip olan M. Uluç
Ceylani ile sanat yaşamını
ve geleceğini konuştuk.
röportaj

M. uluç ceylani

Akdeniz Üniversitesi Veri Yönetim Sistemi’nde adı öğretim görevlisi olarak geçiyor ancak belleğinde akademik düzeyde bir bilgi ve birikim taşıyor. En
büyük aşkının fotoğraf olduğunu
dile getiren bu değerli sanat
adamı; zihninde bir profesör,
ruhunda ise gerçek bir
amatörle yaşıyor.

Öyküm Yılmaz
Bu kez, görsel sanatların neredeyse tüm dallarında akademik
kariyeri olan bir sanat adamı ile
karşı karşıyayız! uluç bey Bize
kendinizden bahseder misiniz?
Öncelikle başarınızın yayın hayatınız
boyunca devam etmesini diler; Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv Ailesine teşekkür ederim. Antalyalıyım; ilk,
orta ve lise eğitimlerimi Antalya’da
tamamladım. Bir süre üniversite eğitimim için şehir dışında bulundum ve
sonrasında tekrar Antalya’ya geri dön
düm. Çeşitli alanlarda çalıştıktan sonra yanımdan hiç ayırmadığım fotoğraf sevdamın üzerine gitmeye karar
verdim ve Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü’ne kabul edildim. Lisans eğitimimin ardından Lisansüstü eğitimimi de
Akdeniz Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Anasanat Dalında tamamlayarak
Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Fotoğraf Bölümünde öğretim görevlisi oldum. Şu an aynı zamanda Sanatta Yeterlik öğrencisiyim.

20

bir eserin yaratılma sürecinde
yetenek önemlidir. Yetenek
tutku ve heyecan beraberinde
yaratıcılık getirir.

GELECEK OTOMOTİV

rar verdiğim an eyleme geçtim. İlgim
daha çok fotoğraf sanatınaydı. Önce
dernekleri keşfettim ardından etkinliklerine katıldım. Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği’nde yönetim
kurulunda bulundum ve bir süre başkanlığını yürütüm. Aynı dönemlerde ve
sonrasında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun Antalya delegeliğini ve
temsilciliğini yaptım. Tüm bu çalışmalar ve fotoğraf tutkum beni en sonunda akademiye kadar götürdü.

Mesleki deneyimlerinize ve girişimlerinize göz attığımızda kişisel
ve karma sergiler ile taçlandırdığınız fotoğraf alanındaki değerli
çalışmalarınız göze çarpıyor!
Fotoğraf aşkını amatör ruha denk tutuyorum. Çünkü kendim için amatör
bir ruhta daha fazla tutku ve heyecan
olduğunu düşünüyorum. Sergi konusuna gelince ürettiklerimi paylaşmanın ve geri bildirim almanın çok ciddi
bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle de yurt içinde ve yurt dışında eserlerimle birçok
sergiye katılım sağladım.

başta Fotoğraf olmak üzere Dijital İletişim ve sanat dallarının
çoğunda akademik düzeyde çalışmalara sahipsiniz. Sanata her
zaman merakınız var mıydı?

Fotoğraf sanatında takıntılı ve
tutkulu olmanın önemli olduğu
söylenir. Sizce de öyle midir?

Sanatın tüm disiplinlerine ait sınırların
ortadan kalktığı bir dönemdeyiz, bu durumdan dolayı farklı alanları da takip
etme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaç
da, tasarım, iletişim, video, yeni medya
vb. alanlarda çalışmayı beraberinde getiriyor. Her zaman bir merak söz konusuydu; bu merak uzun bir süre izleyici
olarak kalmamı sağladı diyebiliriz. Ardından bir şeyler yapabileceğime ka-

Kesinlikle bir eserin yaratılma sürecinde yetenek önemlidir. Yetenek tutku ve
heyecanla tamamlandığında beraberinde yaratıcılık getirir. Eğer tutku ve
heyecanı ortandan kaldırırsanız yaratıcılıkta sorun yaşarsınız. Aynı şekilde
takıntının da eseri yaratma sürecinde
detaylarda ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Çok ince olarak işlenmiş bir detayda estetik olarak kendini gösterir.

yeni projem “kent ve başkalaşım”
Çalışmalarımda sayısal teknikler kullanıyorum. Şu an “Kent
ve Başkalaşım” isimli yeni bir proje üzerinde çalışıyorum.

fotoğrafın gerçeğe giden yolda
en iyi belge ve ifade aracı olduğu
söylenir. Sizce fotoğraf sanatın
tam olarak neresindedir?
Günümüzde gerek sosyal bilimlerde
gerekse fen bilimlerinde gerçekliğin
tartışılıyor olması birçok taşı yerinden
oynattı. Fotoğrafta söz konusu olan
durum değişim eylemi gösterse de
gösteren olarak fotoğraf, belge niteliği
açısından fotoğraf ve bilimsel çalışmalar için kullanılan fotoğraf gerçeklik
aktarımını korumaktadır. Diğer yandan
fotoğraf, kendine özgü kullanımıyla
çağdaş sanatın içinde kendine önemli bir yer edinmiştir. Diğer alanlardaki
disipliner sınırların ortadan kalkması
ve fotoğrafın her döneme ve her alana
çabuk adapte olabilmesi sonucu sanatın her yerinde olduğu söylenebilir.

İnsana, doğaya ve insanın doğasına vurgu yapan sürreal çalışmalarınızın yanı sıra bakan her gözü
adeta içine çeken özgür At’larınız
var. Siz fotoğraf sanatının tam
olarak neresindesiniz?
Keskin sınırlara sahip değilim. Süreç
içerisinde farklı tarzlarda fotoğraf çektim ama uzun süredir kavramları, var
olan tüm sayısal teknikleri kullanarak
çalışmalarımı harmanlıyorum. Bugün
fotoğrafı kaydettiğimiz yüzey bize fotoğrafik olarak sınırsız imkanlar sunuyor. Bu imkanlar çerçevesinde fotoğraf çekmeyi tercih ediyorum. Henüz
yeni başlamış olduğum kent ve başkalaşım üzerine bir projem var fırsat
buldukça onun üzerinde çalışıyorum.

peki yeni medya? Dijital dünya ve
dijital sanat nereye evriliyor?
Yeni medya bir bakıma dijital sanatın
yayılım alanı olarak görülmekte bunun
sebebi olarak da hız ve erişim kolaylığı
gösterilmekte. Dijital sanat genel ola-

heyecanla beklenen bir yakın gelecek
Artık atomlardan oluşan nesnelerin yerini bitlerden oluşan
veri sistemleri alıyor. Sizce bizi nasıl bir gelecek bekliyor?

rak, süreçte bilgisayarın baş rolü aldığı
veriler yoluyla gerçekleştirilen sanat
olarak nitelendirilir. Yani artık atomlardan oluşan nesnelerin yerini bitlerden
oluşan veriler almaktadır. Gelecekte
bilgisayar teknolojilerinin geleneksel
formları dönüştürdüğü: yazılım sanatı,
piksel sanat, internet ya da web sanatı
gibi yeni formları daha yaygın olarak
göreceğimizi düşünüyorum

Eserleriniz arasında sizin için
çok ayrı bir anlamı olan özel bir
çalışmanız var mı? Varsa ve çok
özel değilse hikayesini bizimle
paylaşabilir misiniz?
Çocukluğumda Abbas Sayar’ın “Yılkı
Atı” adlı kitabını okumuştum. Hikayeden ve hikayenin baş kahramanı olan
Doru Kısrak ile diğer atlardan çok etkilenmiştim. Okurken ve daha sonrasında uzun bir süre o atları zihnimde
canlandırmıştım. Yıllar sonra zihnimde canlanan o görüntüleri fotoğraflama şansını yakaladım. Atların arasında geçirdiğim o günü diğer tüm fotoğraf gezilerimden ayrı tutarım.
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kadın üzerine sıra dışı çalışmalarınız olduğunu biliyoruz. Bir
sanatçı olarak, sizinde ‘Kadın ve
Sanat’ üzerine bizlere aktarmak
istediğiniz bir yorum vardır!
Ne yazık ki ülkemizin “standart” sorunlarından biri de “Kadın”. Hemen her
gün gazetede ya da televizyonda kadınlarla ilgili üzücü ve olumsuz haberlerle karşılaşıyoruz. En az bu haberler
kadar tehlikeli bir başka konu ise bu
durumun neredeyse günlük yaşamın
bir parçası olarak olağan görünmeye
başlaması. Bedenler adlı çalışmada
bu sıradanlaşma yani kanıksamaya
dikkat çekmek için kadın bedeni yerine ona atfedilmiş yapay bedenleri kullanmayı tercih ederek bu durumu ve
tepkimi göstermeye çalıştım.

Uluç

bedenler Kadına şiddet konusu, günlük

yaşantımızın neredeyse bir parçası haline
geldi. Bu kanıksamaya dikkat çekmek için
gerçek bedenler yerine kadına atfedilmiş
yapay bedenler kullanmayı tercih ettim.

Ceylani
GELECEK OTOMOTİV

onunla yola çıkmak ayrı bir aşk
Dönemin en sessiz motoruna sahip olan Mercedes-Benz
280SE ile uzun yolculuk yapmak gerçekten çok romantiktir.

O, bir romantik
Lüks, konfor ve yapım kalitesi açısından bir Mercedes
Benz 280 SE ile tarihte çok az otomobil kıyaslanabilir!
mercedes-benz aşkı “Klasik

otomobiller arasında yerini almayacak olan hiçbir Mercedes
Benz modeli yoktur” sözünün
gelmiş geçmiş en romantik hali ile karşı karşıyayız ve ona aynen şöyle sesleniyoruz. “Hey
280 SE Cabriolet! Sen artık tüm
zamanların yıldızısın”... Şu bir
gerçek ki otomobiller yetişkinlerin en önemli oyuncaklarıdır.
Her yetişkinin gönlünde yatan
bir klasik otomobil modeli mutlaka vardır ve çoğu birgün ona
sahip olmanın hayalini kurar.
Hani klasikçilerin çoğu her fırsatta derler ya; “Klasik aşk işidir” diye. Kesinlikle doğrudur.
“Bu gerçekten bir aşk işidir”
ve bu aşk işinin en büyük suçlularından biri de Mercedes
Benz’dir. Çünkü o, ürettiği her
modeli ile müdavimlerini adeta yeni bir aşkın kollarına atar.
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280 se 3,5 Cabrıolet Mercedes

Benz 280 SE 3.5 Cabriolet modeline şimdi baktığımızda ağlamaklı bir ses tonu ile “neden
Mercedes-Benz neden?” sorusunu sormadan yapamıyoruz.
Klasik dönemin en etkili ve en
unutulmaz filmlerinde sadece
başrol oynayan bu efsane otomobil, Mercedes-Benz’in tarihinin en güzel şeylerinden biri. 1969 yılının Eylül ayında ilk
kez görücüye çıkmış olması
da oldukça manidar. Koca bir
yılın en romantik ayında... 3.5
litrelik V8 motoruyla W111’in
en güçlü versiyonu olarak sahneye çıkan bu kusursuz güzel,
sadece 1232 adet üretilmiş. Kısacası nadirdir ve en çok aranan klasiklerden biridir. Lüks
ve konfor açısından bakıldığında ise 280 SE, tarihte çok az
otomobil ile kıyaslanabilir...

tercih edilen

şimdi
izle
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Mercedes-Benz 280
SE, birçok farklı güç ünitesi ile üretilmesine rağmen,
otomobil meraklıları ve koleksiyoncuları tarafından en çok
tarihi
beğenilen, arzu edilen 3,5
280 SE 3.5
litrelik V8 ile donatılmış
Cabriolet, zemine
bir otomobildir.
monte 4 vitesli otomatik şanzımanı ile
adını tarihe yazdırmıştır.

otomobil değil rüya tasarladı

paul bracq hala işinin başında

Paul Bracq, aslında sadece bir otomobil değil bir rüya
tasarladı! Şimdi tüm klasikçiler aynı rüyayı görüyor.

Bugün 90 yaşına yaklaşan Paul Bracq, Bordeaux’da yaşıyor
ve içinde çok sayıda “Pagoda” olan özel bir atölye işletiyor.

Bracq’in yıllar önce basit bir
kurşun kalemle şekil verdiği
otomobiller, bugün otomotiv
sektörünün geleceğini
aydınlatıyor.

paul bracq’in
tasarım felsefesi

hazırlayan

Mercedes-Benz

Paul Bracq

“Otomobillerin kendine özgü
bir yüzü ve kişiliği olmalı. Ayrıca
akıcı bir formu... Çünkü Tasarımda akan konturları çok severim.
Önemli olan hafiflik ve rahatlıktır. Benim için zarafet kesinlikle sadeliktir. Bu yüzden
her zaman basitlik
aradım”.

Ünal Atılgan

paul bracq Tarih boyunca en güçlü ve

en sağlam otomobillerin simgesi olmuş bir marka olan Mercedes-Benz’in
popülerliği aslında ne güç ne de sağlamlıkla alakalı. Onun popülaritesinin
en önemli kaynağı; işini çok seven, son
derece tutkulu muhteşem bir ekibe sahip olması. Tıpkı efsanevi vücut tasarımcısı Paul Bracq gibi... O, Mercedes
Benz markasının efsaneleri olarak adlandırılan ve günümüzde birçok klasik
otomobil tutkununun adeta hayallerini
süsleyen W108, W109, W113 ve W114
modellerinin baş tasarımcısı. Hatta bir
küçük daha detay verelim: Mercedes
Benz tarihinin en önemli iki modeli olarak bilinen W116 ile W123’ün üretime
çıkmadan önce son rötuşları yine Paul
Bracq tarafından yapılmış iç mekanları ise tamamen bu büyük usta tarafın-

şimdi
izle

dan tasarlanmıştır. Gerçekten çok garip değil mi? Düşünün; onun yıllar önce
basit bir kurşun kalemle şekil verdiği o
muhteşem otomobiller, bugün sektörün temelini oluşturmakla kalmıyor aynı zamanda geleceğini de belirliyor.
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efsanevi tasarımcı Henüz iki yaşında
bir çocukken eline aldığı oyun hamuru ile şekil verdiği ilginç araba figürleri, ailesi ve çevresi tarafından hemen
fark ediliyor. Bir süre sonra bu modelleri ahşap kullanarak yapmaya başlayan minik yetenek, 14 yaşına geldiğinde 1/12’lik ölçekle modelleme yapmayı başarıyor. Yaşına göre oldukça profesyonel olan bu çalışma ile biçim ve
tasarım hakkındaki fikirlerini geliştiren
Bracq, 1957’de Daimler Benz’e katılarak Paul Bracq efsanesini başlatıyor.

sıra dışı
bir tasarımcı

Paul Bracq, hiç şüphesiz otomobil tarihinin en seçkin gövde tasarımcılarından biridir.

hedefi

Çizim yaparken
tek hedefim vardır.
“İnsanların gözleriyle okşayabilecekleri güzel arabalar
yapmak”.

GELECEK OTOMOTİV

Dünyanın bilinen en eski kulelerinden
İstanbul’un siluetini oluşturan en önemli yapılardan biri olan
Galata Kulesi, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır.

gelecek’te
sabah kahvesi!

İstanbul’un
ikonları
Kültürel zenginlikleri ve eşsiz doğal güzellikleri ile dünyanın en güzel, en büyüleyici şehirleri
arasında yer alan bu kadim kenti; yaşamak
için günler, anlatmak içinde sayfalar yetmez
ama biz yinede bir deneyelim ve ünlü yazar
“Petrus Gyllius’un unutulmaz bir sözünü hatırlatarak turumuza başlayalım. “Dünyadaki
bütün şehirler yok olabilir fakat İstanbul yaşamaya devam eder” demiş Gyllius. Katılmamak
mümkün değil. Tarihi boyunca birçok sanatçıya ilham kaynağı olan bu büyülü şehir, 8500

İstanbul turumuza
Gelecek Otomotiv
Vadipark’ta sabah
kahvelerimizi içerek başlıyoruz.

yılı aşan köklü geçmişi ile yazarın da ifade ettiği gibi yaşamaya devam ediyor. Ayrıca gelmiş geçmiş en büyük iki imparatorluğa başkentlik yapması da onun ne denli zengin ve ne
denli köklü bir geçmişe sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Biz de Gelecek dergisi olarak
bugün; hem Doğu hem de Batı kültürlerinin
harmanlandığı, yüzyıllar boyunca sayısız medeniyetin beşiği olan bu dünya kentinin en ünlü ikonlarını ve sanat merkezlerini keşfetmek
için Yeni E-Serisi Coupé ile yola çıkıyoruz...

GELECEK İstanbul

Online Servis Randevusu

sultanahmet camii

Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından 1609 yılında Padişah I. Ahmed’in
emri ile tasarlanan Sultanahmet Camii’nin
yapımı tam 7 yıl sürdü. 6 minareli olarak
inşa edilen bu camii, Kabe’ninde 6 minareli
olmasından dolayı halkın büyük tepkisi ile
karşılaştı. Halkın tepkisini o dönem gayet
haklı bulan Padişah 1. Ahmed, Kabe’ye
7. minareyi yaptırdıktan sonra Sultanahmet Camii’nin yapımı
tamamlandı.
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trafik / park

Turunuzu otomobil
ile yapacaksanız bu iki
ikonumuzu trafiğin çok
daha rahat olduğu sabah
saatlerinde ziyaret etmenizi kesinlikle
öneririz.

1. gün

kültürel

istanbul
ikonlar

Galata kulesi

süleymaniye camii

çukurcuma
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sultanahmet camii

kız kulesi

kariye müzesi

dolmabahçe saat kulesi

istanbul’un tanımı dolmabahçe sarayı

İstanbul sınırları içerisinde bulunan ve kentin simgesi
haline saat kulelerinin en ünlüsü “Dolmabahçe Saat Kulesi...

süleymanİye Camİİ İstanbul’un
ikonları denilince akla gelen ilk yapılardan biri de elbette Süleymaniye Camii oluyor. Yaklaşık 470
yıldır İstanbul’un kalbinde adeta
bir mühür gibi dimdik ayakta duran bu eşsiz yapı, İstanbul’dan önce Kanuni Sultan Süleyman’ın gücünü ile Mimar Sinan’ın sıra dışı
matematik dehasını simgeliyor.
Ata mimar onu, “Kıyamete kadar
yıkılmayacak” sözüyle özetliyor

yerebatan ve karİye Dünyada
İstanbul kadar gösterişli, İstanbul
kadar oryantal bir şehir daha yoktur. Tarihi Yerebatan Sarnıcı onun
en güzel ifadelerinden biridir. Onu
bir kez daha keşfettikten sonra rotamızı Kariye Müzesi’ne çevirdik.
Tarihi 6. asıra kadar uzanan müze,
İstanbul’un en çok ziyaret edilen
gizli sembollerinden biridir. Kariye’de geçen büyülü anlardan sonra rotamızı Haliç’e çevirdik.

köfte Molası Sultanahmet’e gi-

pıerre lotı’de çay İçmeden Ko-

dipte Tarihi Sultanahmet Köftecisinde köfte yememek olmazdı. İlk
olarak 1920 yılında Mehmet Seracettin Efendi tarafından kurulan bu mekan Türkiye’nin en eski
ticari işletmeleri arasında 48. sırada yer almaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi 6. Aile İşletmeleri
Kongresi’nde, aile işletmeleri arasında 100 yılı dolduran “Köklü İşletme” ödülünü almıştır.

topkapı sarayı Köfte molamı-

zın ardından rotamızı İstanbul’un
gerçek kimliğine Topkapı Sarayına çevirdik. Tam 400 yıl boyunca
Osmanlı Sultanlarının ikametgahı
olan bu saray 5 km’lik uzunluğu ile
İstanbul’un içinde adeta başka bir
şehir olarak konumlanmıştır. Başlıca sergileri arasında Hz. Muhammed’in kılıcı ile çok sayıda mücevher ve dünyanın en büyük porselen koleksiyonu yer almaktadır.

numuz İstanbul; rotamız ise onun
en önemli sembolleriyse, sıcak ve
demli bir bardak çay içmeden olur
mu hiç? dedik; istikametimizi doğruca Pierre Loti’ye çevirdik. Karşımızda Haliç’in dillere destan panoraması... Aklımızda Orhan Veli’nin
unutulmaz dizeleri... Ve gözlerimiz,
tam da şairin dediği gibi kapalı...
İstanbul’u dinledik... Yavaş yavaş
sallanırken yapraklar ağaçlarda...

kız kulesİ Yeni E-Serisi Coupé ile

Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına doğru geçerken önce Boğaz Köprüsü üzerinden seyrettik
Kızkulesi’ni... Güneş hemen arkasındaydı. Hakkında yüzlerce efsasane bulunan İstanbul’un bu en
güzel ifadesinin geçmişi 2500 yıl
öncesine dayanıyor. Eski Yunan,
Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı’nın en önemli tanığı olarak Boğazın tam ortasında yer alıyor.

süleymaniye camii

KARİYE MÜZESİ

topkapı sarayı

kız kulesi

Müze olarak hizmet veren Dolmabahçe Sarayı, Atatürk’ün yaşadığı ve öldüğü yer olarak milyonlarca turisti ağırlamaktadır.

SU ÜZERİNDEKİ İSTANBUL Onlar boğazın incileri. Deniz kenarında kıyı
boyunca uzanan eşsiz mücevherler. İstanbul’un köklü tarihini mimari
yapılarında taşıyan bu yalılar, kentin en zengin ifadeleri.

“tarih istanbul, istanbul ayasofya, ayasofya dünya demek”

Hıristiyanlık dini meşru bir inanç olarak kabul edildikten sonra yapımına başlanan ilk kiliselerden biri olan Ayasofya, 200 yıllık bir süreçte
tam üç kez yeniden inşa edilmiştir. Son hali ile ilk resmi açılışı 537
yılında yapılan bu yapının sütunları ve mermerleri antik kentlerden taşınarak getirilmiş, 6. yüzyılda ise Doğu Romalı Philon
tarafından dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilmiştir. Fetih sonrası minareleri ile birlikte nihai şekline
kavuşan bu eşsiz yapı, sadece İstanbul’un
değil dünyanın en ikonik simgelerinden biri olmuştur.

tarihe
değer katıyor

Varlığı ile tarihe değer
katan ve derin alamlar yükleyen Ayasofya’yı bir kez daha
keşfettikten sonra rotamızı
antik hipodromu ve meydanı ile ünlü olan Süleymaniye Camii’ne
çeviriyoruz.

GELECEK OTOMOTİV
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çayını içip kalkmıştı “ara” abisi
Değişiyordu İstanbul’un sanat sahnesi. Çayını içip kalkmıştı gençlerin Ara ağbisi. Ardında umut bırakmıştı... Birde Ara Güler Müzesi...

Arter Mercedes-Benz yeni E-Se-

risi Coupé ile İstanbul’un ikonları
gezimizin 2. gününde ilk durağımız Dolapdere’de bulunan ARTER
oluyor. Tüm disiplinleri kapsayan
program akışı ile herkes için erişilebilir, canlı ve sürdürülebilir bir
kültür ve yaşam platformu olmayı hedefleyen Arter; bir Vehbi Koç
Vakfı kuruluşu olarak çağdaş sanatın en güzel yapıtlarını sanatseverlerle buluşturuyor.

Dİrİmart Arter Müzesini ziyaret
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fİşekhane 200 yıla yakın geçmi-

şiyle İstanbul’un en önemli tarihi
değerlerinden biri olan Fişekhane, çekiciliğini şehrin tarihi mirasından alarak İstanbul’un en yeni
cazibe merkezi olarak öne çıkıyor.
Görkemli tarihi, kültür sanat merkezleri sahneleri, sinemaları ve sanat galerileri ile İstanbul’un kültürel ve sanatsal yüzünün en yeni
temsilcilerinden biri olan Fişekhane’den sonra rotamız Bomonti.

2.gün

sanatsal
ikonlar

bomontİada İşte İstanbul’un en

ettikten sonra İstanbul’da güncel
sanatın yeni adresi olarak konumlandırılan Dolapdere’de 2. ziyaretimizi Dirimart’a gerçekleştiriyoruz. Franz Ackermann’dan Ayşe
Erkmen’e, Sarah Morris’ten Shirin Neshat’a kadar dünyanın önde
gelen sanatçılarının eserlerine ev
sahipliği yapan Dirimart Sanat Galerisi; artık İstanbul’un en önemli
sanat ikonlarından biri oldu.

yeni kültür sanat kimliklerinden biri. Farklı mekanları, konser alanları, festivalleri, film gösterimleri ve
daha pek çok etkinliğiyle Bomontiada, açıldığı gün itibari ile İstanbul’a renk kattı. Delimonti, Ara Güler Müzesi, The Populist ve Leica
Gallery gibi ünlü birçok mekanı ile
Bomontiada; İstanbul’da hem sanata hem de sosyal yaşama değer katmaya devam ediyor.

PILEVNELI DOLAPDERE Son yıllar-

çukurcuma Bomontiada’yı ziya-

da daha çok önem kazanan, müze ve galeriler ile daha da zenginleşen İstanbul sanat dünyasının
en önemli merkezlerinden biri olan
Pilevneli Dolapdere’yi de bu gezimizde ziyaret etmeyi ihmal etmiyoruz. Dolapdere’deki ilk çağdaş
sanat galerilerinden biri Pilevneli,
2018’in son haftalarında 2. mekanını ise İstanbul Mecidiyeköy‘de
sanatseverler ile buluşturdu.

ret edip konser biletlerimizi aldıktan sonra rotamızı Çukurcuma’ya
çeviriyoruz. Tarihi, kültürü, dar sokakları, gizli çıkmazları, kahvecileri, antikacıları ve esnaf lokantalarını seviyorsanız burası sizi sizden
alacaktır. Orhan Pamuk’a adanan
“Masumiyet Müzesi” ile Tomtom
sokağı gezdikten sonra Tarihi Özkonak Lokantası’nda karnımızı doyurup tekrar yola koyuluyoruz.

dirimart gallery

çukurcuma

ara güler müzesi Fotoğraf sanatçılarının “Ara” Abisi... O, İstanbul’un,
İstanbul ise onun simgesi oldu... Eğer Bomontiada’ya yolunuz düşerse
Ara Güler Müzesi’ni ziyaret etmeyi sakın ihmal etmeyin!

balat Dünyada içtenliğin, samimiyetin ve sıcaklığın tükendiğini düşünüyorsanız hiç tereddüt etmeden doğruca Balat’a gelin... Sizi tanıyormuşçasına içten davranan insanları, gökkuşağını andıran ren-

Burası balat!

pilevneli dolapdere
GELECEK OTOMOTİV

bomontiada

İstanbul’un en güzel
hikayelerinin yaşandığı
sokakları, dillere destan mimarisi, şarkılara konu olan
Agora Meyhanesi ve daha
niceleri... Burası zamanın
tam anlamı ile durduğu bir semt.

garenk evleri, her köşe başında dimdik ayakta duran tarihi
yapıları ile Balat; tüm sıcaklığı ile sizi sarıp sarmalayacaktır. Biz de aynen öyle yapıyor
ve minik bir keyif terapisi için
yönümüzü Balat’a çeviriyoruz.

ortaköy kahveleri ve kumpirciler
Osmanlı döneminden kalma şaheser bir cami, muhteşem
bir boğaz manzarası ve ilginç dükkânlar silsilesi ile Ortaköy.

istanbul’un aşık olunası lezzetleri
Haşlanmış mısırcıları, Kestane kebapçıları, midye dolmacıları,
balık ekmekçileri ve sokak turşucuları ile bir başkadır “İstanbul”.

sabah kahvesİ İstanbul’un lez-

zet ikonları turumuza Eminönü’nde bulunan meşhur Kurukahveci
Mehmet Efendi’de sabah kahvelerimizi keyifle içerek başlıyoruz.
1871 yılından bu yana kahve üretimine bir sanat gibi yaklaşan Kurukahveci Mehmet Efendi; bu zanaatı beraberindeki ustalık, bilgi,
tecrübe ve inceliklerle ustadan çırağa aktarmaya devam ediyor. İstanbul’un en leziz kahvesini birkez daha yudumladıktan sonrarotamızı Vefa olarak belirliyoruz.

vefa bozacısı İstanbul’un lezzet

ikonları denilince ilk akla gelen elbette dillere destan Vefa Bozacısı
oluyor. Vefa’da, 1876 yılının Eylül
ayında boza ürününün dünyadaki ilk resmi ticarethanesini açan
Hacı Sadık Bey ile başlayan Vefa
Bozacısı hikayesi bugün 4. nesil
aile fertlerinin emekleri ile kesintisiz olarak devam ediyor. Turumuzun 3. gününe İstanbul’un en ikonik lezzet duraklarından biri olan
Vefa Bozacısı devam ediyoruz.

kanaat lokantası İstanbul’da

yaşayıp bu ismi duymayan yok denecek kadar azdır. 150 yıllık sütlü
tatlıcılık ve dondurmacılık geleneğinden gelen bir aile tarafından kurulan Kanaat Lokantası, yüzlerce
tatlı çeşitleri ve Türk mutfağının
en seçkin lezzetleri ile hizmet vermeye devam ediyor. O kadar çok
çeşit var ki açıkçası karar verirken
epey zorlandık. Bir aile geleneğiyle yönetilen “Kanaat Lokantası” İstanbul’a gerçekten çok yakışıyor.

3.gün

lezzet
ve Mekan

SOKAK LEZZETLERİ Karlı ve puslu soğuk bir kış gününde içinizi ısıtacak
bir bardak sahlep ile simit çekiyorsa canınız ya da sosu parmaklarınızın
arasından akan leziz bir burger... O zaman rotanız Beyoğlu olsun.

Istanbul’un en doğal küre
etkinlik çadırı kuruldu.
lıfepark domus Avrupa kıta-

sında emsali bulunmayan, doğaya ve ormanın dokusuna
tam olarak entegre, olabildiğine etkileyici bir teknik prodüksiyon kurgusu ile adeta başyapıt niteliğinde bir küre etkinlik
alanı olan Lifepark Domus; Sarıyer Bahçeköy`de hizmet vermeye başladı. Gezici sergiler,
bilim müzeleri ve en yeni teknolojik ürünlerin tanıtımı için
özel olarak dizayn edilen bu

Lifepark Domus, kullandığı görüntü teknolojileri ile etkinlik
tasarımcılarının sınırlarını zorlarken geniş ve yüksek iç yapısıyla benzersiz organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu etkileyici yapının
içindeki görüntü sistemi tasarımları ise Visio-Vox tarafından
imzası taşıyor. İstanbul, sağlıklı günlerde sanat ve şovun içiçe olacağı teknolojik çadırına
artık kavuştu diyebiliriz.

karaköy güllüoğlu Kanaat Lo-

kantasında yemekten sonra tatlıların da tadına bakmak Güllüoğlu’nu atlamak olur düşüncesi ile rotamızı Karaköy’e çevirdik. “Karaköy’den Dünyaya” sloganı ile hizmet veren bu köklü kuruluş, hünerli baklava ustalarının maharetli elleri sayesinde hamura tek
kelime ile hayat veriyor diyebiliriz.
Antep’in geleneksel lezzetini, İstanbul’da bizlerle buluşturan Karaköy Güllüoğlu’na teşekkürler.

Sunset Grill & Bar Karşınızda
tüm güzellikleri ile tepsi gibi bir
İstanbul... Boğazın eşsiz güzellikleri ayaklarınızın tam altında. Ve
siz dünyanın en güzel lezzetlerini
tatmak üzeresiniz. Bu bir bilmece
olsa size Ulus Sunset’te olduğunuzu anında söyleyebilirdik. Şehrin en güzel yerinde adeta bir logo
gibi konumlanan bu enfes lezzet
durağı, Gelecek Dergisinin 3. sayısı için derlediğimiz gezi hikayemizin de sonu oluyor.
GELECEK OTOMOTİV
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bilinçli farkındalık yaratmak istedim
Robodef ile bilinçli farkındalık yaratmak istedim. İlgi çekeceğinden emindim ancak bu kadarını bende tahmin etmezdim.

Röportaj Ünal Atılgan

harika
görünüyorsun!

Teşekkür ederim. Bir zaman
geldi kendimi yenileme, sağlığıma kavuşma ihtiyacı duydum. 4
sene mide ameliyatı oldum Sonra
kendimi spora verdim. Her geçen
gün daha iyi hissettim ve bundan
zevk aldım. Sporu bir yaşam
biçimi haline getirdim.
Sonuç ortada...

mutluyum

Yeni görüntümle çok mutluyum.
Daha önemlisi ise
çok daha sağlıklı
hissediyorum.
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yakın gelecek Dünya hızla de-

ğişiyor. Bu değişimden en çok
etkilenecek olan sektörlerden
biri de moda... Her şey değişecek. Giysilerimiz yeni düzene
ve iklimlere uyum sağlayacak.
Ayrıca koruyucu giysiler üretilecek. Maskeler daha uzun bir
süre aksesuar olarak hayatımızda olmaya devam edecek.

GELECEK OTOMOTİV

teknoloji Modada teknoloji-

yi kullanmayan artık kaybeder.
1940, 50, 60, 70, 80 ve 90’ların
önümüze her sene pişirilip konmasından sıkıldık. Ben renk değiştiren giysiler görmek istiyorum veya sıcaklık 40 derece
iken bizi serin tutacak kumaşlar… Ezra ve Tuba bu konuda
çok iyi çalışmalar yapıyor.

robodef

Sedef Çalarkan

robodef Robodef sanal dünyada ve influencer dünyasında
yeni bir dönem başlattı. Yakın
zamanda bir de erkek versiyonu geliyor. İsmi Oltro XA7. Kendisi Robodef’in nişanlısı oluyor. Şu anda Fransız bir ilustrator tarafından çizimleri yapılıyor. Çok yakında onunla evleneceğiz. Düğünümüz var...

“batman” gibi bir süper karakter
Kendi avatarımı yaratıp ona sanal gerçeklikte bir dünya
kurmak istedim.Tıpkı Batman gibi. Robodef böyle doğdu.

onun farkı

Robodef birkaç
ay önce doğdu. Onun marka
anlaşmalarındaki hızını açıkçası bende öngörememiştim.
2 ayda 4 ayrı markayla kampanya çektik. Kitap, saç aksesuarı, giyim ve güzellik markalarıyla anlaşma imzaladı. Firmalar ve onları takip eden insanlar değişik bir şeylere özlem duyuyorlarmış. Bu proje
ile bunu net olarak anlamış olduk. İşin ilginç yanı kesinlikle
yüksek bir başarı elde ediyoryorlar. İlk markamız Esra Kalkavan’ın ‘Mutsuz Aşk Yoktur’
kitabıydı. 1 ay içinde 2. baskıya başladı. Bu hem beni hem
de Robodef’i çok mutlu etti.

vır’ı attık “Us” kaldı. Yani “Biz”
Giyim teknolojileri alanında çalışarak bilimsel keşifler ortaya
koyan EZRATUBA’dan bir antivirüs koleksiyonu: “VIRUS”!

Sedef, orjinalliğinin ve
yakaladığın bu başarının
kaynağı olarak bize neyi
gösterebilirsin?
Doğuştan gelen, üzerinde fazla uğraşmadığım bir yetenek
diyebilirim. Ben bazı insanlara zor gelen şeyleri çok çabuk
algılayıp hayal etmekle kalmıyor; anında uygulamaya geçebiliyorum. Ancak bana finansla ilgili bir şey sorarsanız işte
orada tıkanırım. Çünkü bende
rakamlardan anlamam. Hepimiz kendi alanımızda orjinaliz. Ben de dünyayı güzelleştirmek için doğmuşum.

Bu başarılı projeyi bilmeyenler için Robodef’i bize
kısaca anlatabilir misin?
Pandemik dönemde her şeyin tamamen tıkandığını hissettim. Tasarımcılık bana artık keyif vermiyordu. Kendimi
tekrarladığımı ve bir yere varamadığımı hissettim. Bu arada
yükselen bir trend olan influencer’lığı çok merak ediyordum. Ancak bunu sıradan bir
şekilde ayna karşısında ruj sürerek yapmak istemedim. Kendi avatarımı yaratıp, ona sanal gerçeklikte bir dünya kurarak başlamanın daha uygun olacağını düşündüm. Tıpkı Batman gibi. Öyle bir karakter olmasını ve tüm iş anlaşmalarını bizzat kendisinin yapmasını istedim. Yenilikçi bir fikir olmasını arzuladım.

Virüs engelleyen
koleksiyonun ilk lansmanı
Arab Fashion Week’te
gerçekleşti.
EZRATUBA Dünya’nın çok ya-

kından tanıdığı “Giyilebilir Teknolojinin” öncü tasarımcıları
EZRATUBA, virüs engelleyen
yeni koleksiyonunun ilk lansmanını 21 Ekim’de ARAB FASHION WEEK’te canlı yayında
gerçekleştirdi. Tüm dünyadan
basın ve davetlilerin izlediği
şov yeni konsept ve bakış açısı ile büyük ses getirdi. Sanal

dünyadaki avatarı Robodef ile
dünyada bir ilki gerçekleştiren
Sedef Çalarkan, VIRUS’ün marka yüzü oldu. Yarı Robot yarı
insan olarak bir çok marka ile
işbirliğine başlayan konsept tasarımcısı, EZRATUBA’nın özel
koleksiyonun tüm çekim hikayesini baştan sona kurguladı.
İlklere imza atan 3 kadın, Dubai’de bir ilke imza attı.
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robodef sektöre ne kattı?
altını özellikle çizmek
istediğin şey nedir?
Öncellikle ilginçlik kattı. Bir düşünün: ürününüzü siz değil de
bir avatar tanıtıyor. Dünya artık
aynı olmaktan çok sıkıldı. Moda sektöründe son yıllarda kilolu modeller bu yüzden moda
oldu. Reklam düünyasında olmayan bir şeyi yapmak sınırları zorlar ve her zaman gerilla
algısı yaratır. Sanırım Robodef
bunu gerçekten başardı.

projenin bu kadar ilgi çekeceğine gerçekten tahmin
ediyor muydun?
Ben bir işe başlamaya karar
verdiğimde kendime hedefler
koyarım. Robodef ile aslında
bilinçli bir farkındalık yaratmak istedim. Evet, emindim
bu kadar ilgi çekeceğinden…
GELECEK OTOMOTİV

moda dünyasında pandemik dönem
Pandemi süreci bu yıl MBFWI’a damga vurdu. Koleksiyonların bir çoğunda baskın pandemik vurgular dikkat çekti.

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,
şimdi
izle Sudi Etuz, T.A.G.G. - Gökay Gündoğdu, Tuba Ergin, Tuvanam, Y Plus by Yakup Biçer

MBFWI
Mercedes-Benz fashıon week ıstanbul 2020

Türkiye’nin ilk defa dijital olarak gerçekleşen uluslararası
moda etkinliği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un
15. sezonu 30 muhteşem defile ile sona erdi.

özlem süer
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Şükrü
Bekdikhan

“Türkiye’nin en önemli
moda etkinliğine 15
sezondur kesintisiz bir
biçimde destek vermekten gurur duyuyoruz.”

GELECEK OTOMOTİV

mbfwı Türkiye’nin ilk defa dijital olarak gerçekleştirilen uluslararası moda etkinliği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 15. sezonu sona erdi. Moda
takipçileri, 12-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen bu büyük organizasyonu
www.mbfwistanbul.com adresinden takip
ederek birbirinden muhteşem 30 defileyi
evlerinin rahatlığında bulundukları yerden
canlı olarak izleme fırsatı buldular. Dünya
genelinde isim sponsorluğunu üstlendiği
tüm moda haftalarında olduğu gibi İstanbul’da da her sezon desteklediği bir tasa-

rımcının defilesini bizzat sunan
Mercedes-Benz, bu sezon Türk
moda tasarımının en tecrübeli
isimlerinden biri olan Özlem Süer ile işbirliği yaptı. Meslek hayatının 30. yılını kutlayan başarılı tasarımcının yeni 2021 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu “Mercedes-Benz Presents Özlem Süer” ismiyle sundu. Mercedes-Benz; ayrıca
bu işbirliğini, gücünü ilham veren kadınlardan alan She’s Mercedes platformu kapsamında Özlem Süer ile kariyeri boyunca
değişen ve dönüşen heyecanlarını konu
olan bir film projesi ile ölümsüzleştirdi.

İstanbul sokaklarında çekilen filmde ünlü modacıya
Mercedes-Benz
EQC eşlik etti.

TAGG, kadınlara güç veriyor

“Nihan’s Colour Theraphy”

MBFWI’a Powerbank isimli koleksiyonu ile katılan TAGG,
tasarımlarını kadınların aradığı güç olarak tanımlıyor.

Tasarımcı Nihan Peker; MBFWI 2020’de giyilebilir couture’un
en sofistike, en modern ve en şehirli yorumunu sundu.

MASUR

Özgür

sezonlar

MBFWI kapsamında
gerçekleşen defilelerde
tasarımcıların İlkbahar/
Yaz 2021 sezonlarının
yanı sıra Sonbahar/Kış
2020-21 sezonlarına
da yer verildi.
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lanan 30 defilenin sunuculuğunu her gün sırayla Ece Sükan,
Aslı Barış, Rachel Araz Kiresepi,
Ceylan Atınç ve Asena Sarıbatur üstlendi. Yayınlar; Olivia Palermo, Leonie Hanne, Veronica Ferraro, Tamara Kalinic ve Amy Jullliette Lefévre gibi uluslararası
yıldızların katılımıyla zenginleşti.

büyüledi

Muhteşem tasarımların yer aldığı
MBFWI, dünyayı
büyüledi.

konuklar

fashion

canlı yayın Canlı olarak yayın-

week

moda dünyasının gözü;
2020 MBFW istanbul’daydı

Canlı yayınların
konukları arasında
Begüm Kütük Yaşaroğlu, Bora Aksu, Derin
Mermerci, Ezgi Mola, Gonca
Vuslateri, Leyla Alaton ve
Nil Karaibrahimgil gibi
isimler de vardı.

“özgür masur”

Özgür Masur’un İlkbahar-Yaz Pret-a-Couture koleksiyonu, güçlü silüetleri markanın
DNA’sındaki lüks algısıyla buluşturuyor. Lüksü özümsemiş silüetler, markanın DNA’sındaki couture kültüründen
beslenen hazır giyim koleksiyonlarını
ortaya koyuyor. Hayatın her anının kutlamaya değer olduğunun altını çizen
Masur, kendisini önemseyen kadınlar için neden aramayan
bir şıklık sunuyor.

kadın için

Masur; kadınların
sadece kendileri için
giyindiği, hazırlandığı
o anlara eşlik etmek
istediğini vurguluyor.
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niyazi erdoğan tatavla’ya dikkat çekti
Niyazi Erdoğan; MBFWI’da, yok olmaya yüz tutmuş kültürel
zenginliklerimizin baş mekanlarından Tatavla’ya dikkat çekti!

Başarılı tasarımcılarımızdan Ceren Ocak, İlkbaharbahar/Yaz 2021 koleksiyonunu,
uluslararası dijital platformlar
üzerinden gerçekleşen Mercedes Benz Fashion Week Istanbul etkinliği kapsamında modaseverlerin beğenisine sundu. Hacimli kollar, düşük belli pantolonlar ve korsaj detaylarının ön
planda olduğu 20 görünümden
oluşan yeni koleksiyonda; deri,
denim, keten ve şifon gibi özel
kumaşlar dikkat çekti.

koleksiyon

detaylar

Ceren Ocak’ın
İlkbahar/Yaz 2021
koleksiyonu, modaseverleri adeta
büyüledi.

Paris Moda Haftası
kapsamında İlkbahar/
Yaz 2021 koleksiyonunu
bir moda filmi ile sunan
Dice Kayek’in kurucuları
da canlı yayın konukları arasında yer
aldılar.
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new gen ve karma
defilede gençler şaşırttı

fashion

çekimler

week

genç tasarımcılar MBFWI’un
15. sezonunda moda endüstrisinin tecrübeli isimlerinin yanı sıra yetenekli genç tasarımcılar da dikkat çektiler. Karma
defile kapsamında Engin Ekinci, Mehmet Emiroğlu ve Seydullah Yılmaz, “New Gen” defilesi
kapsamında ise 6 genç tasarımcı koleksiyonlarını MBFWI
podyumuna taşıdılar.

Defilelerin çekimleri Galataport İstanbul
ve Tophane-i Amire
stüdyo moda
Kültür ve Sanat MerFişekhane’de kurukezi’nde gerçeklan stüdyoda tasarımcıleştirildi.
lar ve konukları ile birlikte
gerçekleştirilen canlı yayınlarda koleksiyonlara bakış,
modada dijitalleşme süreci ve daha fazlası
konuşuldu.

GELECEK OTOMOTİV

CEREN OCAK
mbfwi

ceren ocak

ceren ocak’ın
özgür kadınları

İlkbahar/Yaz 2021 sezonu
için hazırladığı özel koleksiyonunda sokak modasından
ilham alan Ceren Ocak; tasarımlarındaki özel parçalar ile stiline güvenen ve sıradanlıktan
uzak, özgür ruhlu kadınlara hitap ediyor.

Tuvanam SS 2021 Vanılla Collectıon
Avrupalı sömürgecilerin kolonileştikleri ülkelerdeki etnik
kültürlerin birleşiminden doğan akımlar... “Tuvanam SS 2021”.

mehtap elaidi ve “#backtopoıntzero”
Pandeminin yarattığı ruh haliyle her şeyin özüne vurgu yapan
Mehtap Elaidi, #backtopointzero 2021 koleksiyonunu sundu.

temmuz rüyası Museum of Fine

Clothing markasının kurucusu
Eda Güngör, Prêt-à-Couture olarak tanımladığı yeni koleksiyonunu Temmuz ayının sarı sıcak
tonlarından ilham alarak hazırladı. Temmuz doğumlu olan başarılı tasarımcı, parlak ve neşeli renklerin sahibi bu ayın kendisini motive ettiğini belirtiyor.

hayali

Koleksiyonunda
insanların güneşin
keyifli öpücüğüyle
beslendiğini hayal ediyor.

dev bir ekip

Hem defile çekimleri
hem de Fişekhane’de
gerçekleşen canlı yayınlarda kusursuz bir moda
haftası yayını için yaklaşık 200 kişilik bir
ekip yer aldı.
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joor, vogue runway
ve busıness of fashıon

fashion

makyaj

week

işbirlikleri 15. sezonda moda
yayıncılığı alanında dünya çapında lider 2 marka olan Vogue
Runway ve Business of Fashion ile iş birliği yapan MBFWI,
etkinliğin satın alma kısmında
ise dijital satın alma platformu
JOOR ile anlaştı. Tasarımcılar
tüm koleksiyonlarını 144 ülkeden 200.000 satın almacıyla buluşturma şansı yakaladılar.

EDA GÜNGÖR
mbfwi

eda güngör’ün parlak
ve renkli temmuz rüyası

Defilelerin tüm
makyaj uygulamaları,
MBFWI’un resmi tedaloreal
rikçilerinden biri olan
MBFWI’un tedarikçi
M.A.C tarafından
sponsoru olan L’Oréal
yapıldı.
Professionnel, 150’yi aşkın
kuaförüyle toplam 23 defilenin saç uygulamasını
L’Oréal Professionnel
ürünleriyle gerçekleştirdi.

yazın ruhu

Romantik gece elbiseleri
koleksiyonun çoğunluğunu
oluştururken hikaye tüllerin kullanımı ve güneş ışığının yansımalarını hissettirecek el işlemesi boncuk
couture detaylarla parlıyor. Denizin
mavisi saten kumaşlarla birleşiyor ve sofistike yaz elbiseleri
olarak mevsimin ruhunu
güçlendiriyor.
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tasarımcılara özel içerik hazırlandı
Defileler, tüm hafta boyunca tasarımcıların özel retrospektif
videoları ve backstage hikayeleri eşliğinde izleyici ile buluştu.

doğayı temsilen Murat Aytulum,

toplam 35 kıyafetten oluşan koleksiyonu ile maskülen ve feminen formlar arasındaki ince çizgide yer aldı. Asfalt tonları, siyah
renk seçimleri ile bu göndermeleri güçlendiren tasarımcı; doğayı temsilen kullandığı yeşil ve beyaz rengi ile iki çizgi arasındaki
farkı gözler önüne serdi.

detaylar

Türkiye’nin en önemli
uluslararası moda etkinliği olan Mercedes-Benz
Fashion Week İstanbul hakkında detaylı bilgiye www.
mbfwistanbul.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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çekim ve defilelerde
tüm kurallara uyuldu

GELECEK OTOMOTİV

MBFWI gazete

fashion

önlemler

Defile alanlarında
kişi sayısını sınırlı
tutmak adına tüm
girişler ve çıkışlar
titizlikle kontrol
edildi.

week

yeni normal MBFWI’un defile
ve stüdyo çekimlerinde sağlık
önlemleri kapsamında tüm katılımcıların ateş ölçümü yapılarak alana girişleri sağlandı. Her
katılımcının sağlık formunu doldurması ve maske kullanması
zorunlu tutuldu. Etkinlikler başlamadan önce tüm alanlar profesyonel ekip ve ekipmanlar ile
titizlikle dezenfekte edildi.

Günlük MBFWI gazetesi bu sezon ilk defa
dijital formatta yine Alem
Dergisi tarafından hazırlandı. Dergi ekibi yayında,
tasarımcılarla röportajlar
yapıp, etkinlikten güncel bilgilere yer
verdiler.

aytulum
Murat

Murat Aytulum ile
maskülen ve feminen

çekimler

Murat Aytulum’un
yeni koleksiyon çekimleri Galataport
İstanbul’da gerçekleşti.

aytulum’un
yeni dünya tasviri

Koleksiyonun geneline hakim olan tema, insanoğlunun
doğaya karşı yarattığı maskülen tavır olmuş. Tüm tasarımlar, öncelikle kadını ve doğayı
koruyan yeni dünya düzenine evrilen bir ütopyayı
konu ediniyor.

she’s mercedes’in konuğu
Özlem Süer, Mercedes-Benz’in uluslararası başarılı
kadınlar platformu She’s Mercedes’in konuğu oldu.

mercedes-benz & özlem süer
Özlem Süer, meslek hayatının 30. yılında Mercedes
Benz Presents tasarımcısı olmanın gururunu yaşıyor.

Özlem Süer, İlkbahar-Yaz 2021
Koleksiyonunu MBFWI’da tanıttı.
Türk tasarımının öncü isimlerinden biri olan Özlem Süer, İlkbahar-Yaz 2021’koleksiyonu “Triyanda”yı bu yıl 15.si düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul
kapsamında gerçekleştirdiği online defile ile moda dünyasına tanıttı. 12-16 Ekim
tarihleri arasında gerçekleşen etkinliğe birbirinden muhteşem koleksiyonları ile
tam 31 tasarımcı katıldı. Meslek hayatının 30. yılı dolayısı ile Mercedes-Benz
Presents Tasarımcısı seçilen Özlem Süer, etkinliğe She’s Mercedes platformu için özel olarak çekilen 30.yıl belgeseli ile katıldı. 30. yılında Mercedes-Benz Presents Tasarımcısı olmanın onurunu yaşayan Özlem Süer,
“Tasarım gücü ve teknolojisi ile Mercedes Benz, 30.yıl digital performansımıza değer katarak bir anlamda ilham kaynaklarımızdan
biri oldu” açıklamasını yaptı. Süer, “Triyanda” adını verdiği
bu özel koleksiyonunda yeni dünya içindeki yeni kadının kendini arayış yolculuğu temasını işliyor.

post pandemik

renkler

Triyanda isimli bu yeni
koleksiyonun tümünde
tam olarak experimental bir
yaklaşım benimseniyor; stiller, dokular ve formlar arası
zıtlık ilişkileri, post pandemik
dünyanın zıtlıklar içerisinde
kendini konumlandırma
arayışından yola
çıkıyor.

Süer; farklı kumaşları siyah, beyaz, gri, gold ve bakır renkleri yeniden
ile yorumluyor.
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özlem süer ve “Triyanda”

Özlem
Süer

şimdi
izle

Özlem Süer’in
Tophane-i Amire’de
gerçekleşen sunumu,
seyircilerde görsel bir
şölen etkisi yarattı.
GELECEK OTOMOTİV

tüm zamanların en sportif c-serisi
Onun dünyanın en iyi sporcuları ile karşılaştırabilirsin. Çünkü o, tüm zamanların en sportif ve en dinamik C-Serisi.

Konfor alanın artık çok daha geniş!
C-Serisi Estate Mükemmel konfor,

C-Serisi ESTATE
Fiyat Al!

tasarım Kendine has bir tavrı ve

etkileyici bir duruşu olan C-Serisi Estate, geliştirilmiş ön paneli
ile ışıldayan modern bir görünüme sahiptir. Yeniden tasarlanan
tamponlar, göz kamaştırıcı krom
detaylar ve büyüleyici LED farlar
ile zenginleştirilmiştir. Dilerseniz

Onu şimdi görmek
istiyorsan bizi
Görüntülü olarak
arayabilirsin.
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AMG Tasarım konsepti AMG ta-

sarım konseptinin güçlü gövde
dizaynı, C-Serisi Estate modeline çok özel bir sportif görünüm
kazandırmıştır. Ayrıca bu sportif
ifadeyi C-Serisi Estate’in iç mekanında da sonuna kadar hissedebilirsiniz. Birbiri ile uyum içerisinde olan donanımlarla kombine
edilen bu özel paket, dokunmatik kontrol tuşlarına sahip direksiyon simidi ile de kullanıcısına
son derece kişisel ve modern bir
kumanda imkanı sunmaktadır. O,
her şeyi ile akılda kalır.

alanın

konfor

konfor
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yüksek performans, etkileyici bir
dinamizm ve örnek niteliğinde güvenlik sistemleri... Kısacası ayrıcalıkların hepsi onda... Tüm bu
özelliklerinin yanı sıra kullanıcılarına geniş bir yükleme alanını
sportif çizgilerinden taviz vermeyen bir tasarım ve benzersiz motor seçenekleri ile birlikte sunan
C-Serisi Estate, özel avantajlarla
tüm Mercedes-Benz bayilerinde
sizi bekliyor. Fırsatı kaçırmayın.

seçkin donanım paketleri ile otomobilinizi daha zengin ve kişisel
bir hale getirebilirsiniz. Etkileyici
dış renkleri ve yüksek kaliteli iç
mekan estetiği ile C-Serisi Estate,
kesinlikle sizi sizden alacak.

alanın

C-Serisi Estate

şimdi
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estetik ve dinamik bir duruş
C-Serisi Estate dinamik bir duruş sergiler: Hiçbir zaman
dinlenmez; yenilik gücünü her seferinde yeniden kanıtlar.

artık çok

artık çok

Mercedes-Benz
Intellıgent Drıve sistemleri
sürüş konforu Mercedes-Benz

Intelligent Drive sistemleri ile örnek niteliğinde güvenlik... İster yoğun trafik saatlerinde, ister uzun
yolda, ister bilinmeyen yollarda
olsun; C-Serisi Estate sizi stresli
koşullarda hissedilir bir şekilde rahatlatır. Bunun arkasında Mercedes-Benz ile her sürüşü daha güvenli ve benzersiz kılan bir konsept vardır: Mercedes-Benz Intelligent Drive (Akıllı Sürüş). Çünkü
direksiyonun ardında geçirdiğiniz
zaman sizin zamanınızdır. Rahatlama zamanı... Enerjinizi doldurma zamanı... Hedefinize öncelikle güvenli aynı zamanda daha rahat bir şekilde ulaşmanız için...

ona güven

İleriye atılma arzusu C-Serisi Estate’in yüzünden okunur.
Dinamizmi hissedilir. İlk bakışta büyüler ve akılda kalır.

daha geniş
daha
geniş

daha geniş

Ferah iç mekanı,
geniş ve kullanışlı bagaj hacmi ile Mercedes-Benz C-Serisi Estate; sizlere mükemmel
derecede uyum
sağlıyor.

büyüleyici bir tasarım örneği

daha fazla güven!
daha fazla dinamizm
estate konforu Sertliği seçilebilen özel süspansiyon sistemi (Dynamic Body Control), 9 ileri oranlı
otomatik şanzıman (9G-Tronic),
ve ayrıca benzinli motor seçeneğinde mevcut olan 4 tekerlekten
çekiş sistemi (4 Matic) ile Mercedes-Benz C-Serisi Estate, tek tuşla mükemmel bir konfor deneyiminin yanı sıra etkileyici bir sürüş
dinamizmi sunuyor. Kullanıcısına
güvenli ve üstün bir sürüş hissiyatı vermek için tasarlanan bu
muhteşem otomobil, yolculuklarılarınızı her açıdan kolaylaştırarak
maksimum düzeyde keyif almanızı sağlıyor. Kısacası onunla her
yere güvenle gidebilirsiniz.
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ekran

Tam dijital gösterge ekranı klasik,
modern ve sportif
olmak üzere 3 temaya sahiptir.

performans

“Asla Gelişmeyi Bırakma”... İdeolojik olarak
bir sporcu ile aynı kategoride yer alan C-Serisi Estate, uzun ve detaylı bir tasarım antrenmanının tam karşılığı. Tıpkı performansını geliştirmek için
düzenli olarak hergün antrenman yapan iyi bir
sporcu gibi.

Mercedes-Benz
C-Serisi Estate’in
modern güvenlik
sistemlerine
güvenin.

GELECEK OTOMOTİV

büyüleyici yeni e-serisi ailesi
Sedan, Coupé ve Cabriolet anlayışı yeniden tanımlanıyor.
Mercedes-Benz Yeni E-Serisi Ailesi, zarafeti ile büyülüyor.

Yeni E-Serisi Ailesi
Her günün kazananı ol! Yeni E-Serisi Ailesi, hayattaki
tüm hedeflerine ulaşman için geliştirildi.

“yenilendi”

Sedan’ın ardından güncellenen Coupé ve Cabriolet modelleri ile Yeni E-Serisi Ailesi, çok
daha çekici bir görünüm kazandı.
Yenilenen güvenlik ve konfor özelliklerinin yanı sıra elektrik destekli güç
üretimi ile otonom sürüşe giden
yolda önemli bir yere sahip olan
E-Serisi, bizlere teknolojinin
geldiği son noktayı
işaret ediyor.

şimdi
izle
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Yeni E-Serisi AİLESİ
Fiyat Al!

Yeni E-Serisi sedan
Yeni E-Serisi Sedan ile her
günün kazananı ol! Yenilelenen modern tasarımı ile
hayatınızdaki tüm hedeflerinize ulaşabilmeniz için
geliştirilen Yeni Sedan; 1.6
litre dizel motor seçeneği ve artırılmış gerçekliğe
sahip özel navigasyon sistemi ile prestij, zeka ve
sportifliği bir arada sunuyor. Yeni E-Serisi Sedan;
Lansmana özel “Edition 1” donanım paketiyle tüm
Mercedes-Benz bayilerinde sizleri bekliyor.

Yeni E-Serisi Coupé
Yeni E-Serisi Coupé ile nereye giderseniz gidin; herkesten bir adım daha önde olacaksınız. Çünkü Yeni
Coupé; bunun için geliştirildi. Saf bir dinamizm sunan sportif tasarımı ile nabız atışlarınızı hızlandırırken iç dizaynı ile sizi daha önce hiç yaşamadığınız bir konfor deneyimi ile tanıştıracak. Yeniden
tasarlanan ön kısmıyla daha sportif bir görünüm
sunan Yeni Coupé, kalpleri kazanmaya hazır.

Sedan
Sedan
her günün kazananı ol Mercedes- Benz Yeni E-Serisi Sedan; E 200 d, E

220 d 4MATIC ve E 63 S 4MATIC+ olmak üzere çeşitli motor seçeneklerine sahiptir. Edition 1 olarak sunulan özel paketinde artırılmış gerçekliğe
sahip navigasyon sistemi, Burmester surround ses sistemi, 2 adet 12.3
inç ekranlı kokpit, kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu, otomatik bagaj
açma, kapı kapama yardımcısı ve güneş koruma paketi gibi standartlar
mevcuttur. Yeni nesil direksiyon, kapasitif sensörler yardımıyla “eller direksiyonda denetimi yaparken, arzu eden tüm müşterilerimize opsiyonel
olarak aktif takip yardımcısı “DISTRONIC” paketi sunulmaktadır.
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sanal
gerçeklik

Yeni E-Serisi Sedan,
“Artırılmış Gerçekliğe Sahip
Navigasyon Sistemi” sayesinde sanal dünyayı gerçek dünya ile birleştirerek daha hızlı,
daha güvenli ve stressiz
şekilde hedefe ulaşmanızı sağlar.

yeni e-serisi cabrıolet
Zarif tasarımı ile her yerde
parlamanızı sağlarken tek
bir tuşla açılabilen tavanı,
özgürlüğünüze yeni bir anlam kazandıracak. Konfordan taviz vermeden sportif bir aracın sunabileceği her türlü avantajı sağlayan Yeni E-Serisi Cabriolet, rüzgara ve soğuğa karşı tasarlanmış yenilikçi koruma sistemleri ve birleşmiş konfor fonksiyonları ile Cabriolet deneyiminizi
birinci sınıfa yükseltecek. O, çok ayrıcalıklı.

O, her şeyle karşılaşmaya hazır

Dışı çok fit. İçi tamamen konforlu

E-Serisi Cabriolet, yeni tasarımıyla daha da göz alıcı. Sade
tasarımıyla hem mütevaziliği hem de sportifliği yansıtıyor.

Yeni Coupé konforu ile hedefinize ulaşın. O, sadece rahatlığınızı
artırmak ve stresten arınmanıza yardımcı olmak için tasarlandı.

kalpleri kazanmaya hazır Si-

zi çok sayıda yeteneği olan sıra dışı bir atlet ile tanıştırıyoruz.
Tasarımı ve konforu ile adeta sizi sizden alacak; bilgi ve eğlence
sistemi ile de sizi en iyi o anlayacak. Onun adı; Yeni E-Serisi
Coupé’. Hayatınızı her anlamda
kolaylaştıracak. Onu daha iyi tanımak ve teknoloji ile konforun
mükemmel birleşimine tanık olmak istiyorsanız bizi görüntülü olarak arayabilirsiniz. O kalbinizi kazanmak için hazır. Peki ya siz? Siz hazır mısınız?

şimdi
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cabriolet
Cabriolet

MBUX

Akıllı bilgi ve
eğlence sistemi MBUX’a sahip dijital ön
kokpit.

Coupé

Onu şimdi görmek
istiyorsan bizi Görüntülü
olarak arayabilirsin.

Coupé

&

Kendini yeniliğe aç Konfor, ta-
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sarım, güvenlik ve sürüş keyfi.
Yeni E-Serisi Cabriolet, kendini
her alanda kusursuz bir şekilde
kanıtlıyor. İç mekanda gürültü seviyesini optimize edebilen akustik bir tavana sahip olan bu yeni
Cabriolet, çok yüksek hızlarda bile araç içerisinde rahat bir şekilde sohbet edebilme imkanı sunuyor. Mevsim ne olursa olsun,
onunla dünyanın her yerine ferah ve konforlu bir şekilde uzun
yolculuklar yapabilirsiniz. Ayrıca
konforunuza konfor katacak çok
yönlü ekstralardan oluşan özel
donanım paketleri ile Yeni E-Serisi Cabriolet’nizi çok daha kişisel bir hale getirebilirsiniz.

sportif

çok güvenli

Yeni E-Serisi Coupé’nin
yenilikçi güvenlik konsepti
hız uyarlamalarında, manevra
işlemlerinde ve şerit değişimlerinde sürücüye uygun bir şekilde
destek olur. En modern sürüş
yardım sistemleri sayesinde
hedefinize daha güvenli
ve rahat bir şekilde
ulaşırsınız.
tasarım
Modern, konforlu
ve çok zarif. Yeni
E-Serisi Coupé,
tüm zamanların
en sportifi...

tasarım

Net tasarım,
dengeli genişlik,
güçlü ve üstün
bir görünüm.

Yeni E-Serisi Cabriolet’nin minimalist
tasarımı, iç mekanında
da devam ediyor. Sadeleştirilmiş hatlar ona dinamik bir görünüm ve üstün
sportiflik özellikleri
kazandırıyor.

şimdi
izle
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hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Artık sıradan saç kesimlerini unutun diyen Orhan Öz, 2021’in
çok yeni trendler ve güçlü akımlar ile yaklaştığını ifade ediyor.

Otomobil Şıklığı!
Unutmayın ki “bir kadın için otomobilden
inerken verdiği görüntü çok önemlidir”!
orhan öz

New York’ta yaşayan ünlü saç ve güzellik danışmanı Orhan
Öz’den otomobil şıklığı
ve 2021’in popüler
saç trendleri.

cabrıolet mu, Coupé mİ?
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az baharat

Çift saç deneyiminizi bu parfümler ile
taçlandırabilirsiniz.
Sizler için 2 özel
koku seçtim.

ysl

sınırları aş,
fazlası ol

Eğer saçlarınız doğal bir
dalgaya sahipse ve bu akşam
ki sergiye Yeni STRONGER THAN
TIME Edition ile katılmayı düşünüyorsanız otomobilinizin kapısı açılır açılmaz dışarıya büyüleyici bir
Curl Girl olarak çıkabilirsiniz.
Doğal kıvırcıklara söylüyorum; 2021sizin yılınız olacak.

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan’ın en az kendisi kadar verdiği
mesaj dikkatimi çekti. “Sınırları aş,
Fazlası ol.” Bu iki cümle sadece
C-Serisi Sedan’ı değil 2021 kadınını
da ifade ediyor. Sınırlarını aşan
iddialı kadınlar, saçlarını sıcak
tonlara bırakıyor. Daha
ışıltılı bir sezon bizi
bekliyor.

adıdas ıvy park

zamandan
daha güçlü

C-Serisi
guess
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guess

dıor

balmaın parıs

G Serisi

Bir Mercedes-Benz tutkunu
olarak Yeni E-Serisi Ailesini incelediğimde Coupé
ile Cabriolet arasında çok
kararsız kaldım. Aslında
neden bu kadar düşündüğümü de anlamadım. İkisi
birden olsun... Tıpkı çift
renkli saçlar gibi... Kırmızı ve
Optimisin... Çift renkli saç
trendi yükselişte. Siz neden
yükselmiyorsunuz?

Mohawk ile hollywood tadında

siyaha daha fazla yer açın!

Amerikan saç kesim tarzına benzemekte olan Mohawk
stili, Hollywood yıldızları arasında çok fazla tercih ediliyor.

AMG GT s

Maybach

Rüyalarınız Ele Geçirildi 2021
saç trendleri arasında erkeklerin çok
rahat seçim yapabileceği alternatif
saç kesimleri var. Ancak ne istediğini
bilen erkekler için sadece saç kesimi malesef yeterli değil. Onlar artık
bakımı en kolay saç modellerini de
sorguluyor. Beğenilmek, öne çıkmak,
hatta rüyaları ele geçirmek istiyor.
Tıpkı Mercedes AMG GT S gibi...

valentıno

düz dalgalı

örnek liderlik

GLC

GLC Coupé, gücünü
karakterinden alır

gıorgıo armanı

Bir otomobilden beklediğim konfor ve lüksün tam
karşılığıdır, Mercedes-Maybach
S-Serisi Sedan. Onun duruşu ve tavrı lüksü taçlandırır. 2021’in şık erkek
tanımı gibi. “Dışarıda parlar. İçeride etkiler”. Doğal sarışın beylerin
popülaritesi daha da artıyor.
Dalgalı saçlar ve undercut kesim tarzı yine
kim demiş?
ön planda.
Sarı saçı sadece
kadınlar değil artık
erkekler de çok fazla
tercih ediyor. Üstelik erkeğe de çok
yakışıyor.
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valentıno

gıorgıo armanı

Saç telleri kalın olan
erkekler, yoğunluğu alınmış ve önden yana doğru
taranmış bu saç modelini
tercih edebilir. Saçlarından
fazla kütleyi çıkardığı için
şekillendirmesi ve bakımı çok daha kolay
olacaktır.

lacoste

S Serisi Sedan

saç stili

Bir saç stilinin
değişmesinin hayatınızı da etkileyeceğini unutmamanız gerekir.

Her dönemin modası olan siyah, bu yıl daha da ön planda. Erkekler: gardrobunuzda siyaha daha çok yer açın...

Mercedes-Benz SUV ailesinin etkileyici bir ferdi olan
GLC Coupé için güçlü bir ilk
izlenim bırakmak önemli.
Aynı kriter, 2021’in ne
istediğini iyi bilen erkek profili için de geçerli. Bu yüzden saç
modeli tercihinizi yaparken profesyonel
destek alın. Unutmayın ki; güçlü bir
ilk izlenim yaratmak çok önemli.

klasik

Bir klasik kesim
tarzı olan “Amerikan Saç Kesimi”,
bu sezon yine
popüler.
GELECEK OTOMOTİV

C-Serisi Estate

Konfor alanın artık çok daha geniş

Mercedes-Benz
The best or nothing.
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