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Rüyalarınız
ele geçirildi
Mercedes AMG GT Ailesi
Yarış pistinden gelen performans.
Mercedes-Benz AMG GT 4 Kapı Coupé
AMG GT Roadster ve AMG GT Coupé.
Hepsinin ortak özelliği ise;
“İleriye atılma arzusu”

2021

geleceğe yatırım yapıyoruz
Geçmişimizle övünüyor ve geleceğe yatırım yapmayı ihmal
etmiyoruz. Hız kesmeden yolumuza devam ediyoruz.

Günler gelip
geçmektedir,
Kuşlar gibi
uçmaktadır!
Sözlerime Aziz Mahmut Hüdai
efendinin bu çok sevdiğim dizeleri ile başlamak istiyorum...
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Üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı
daha geride bırakıyor, yepyeni
umutlar ve beklentilerle birlikte yeni bir yıla daha merhaba
diyoruz. Her yeni yıl; bu umut
ve beklentilerin egemen olduğu, iyimserliğin canlandığı,
daha sağlıklı ve daha iyi yaşam
koşullarına ulaşma yolunda
önemli adımların atıldığı pozitif
bir ortamı da beraberinde
getiriyor. Aslında düşüncelerimizin merkezinde böyle olumlu
yaklaşımların olması mutluluğu
yakalamak ve hayallerimizi gerçekleştirmek adına bizler içinde
önemli bir etken. Bu nedenle
diyorum ki; yeniliğin simgesi,
beraberliğin imgesi ve umutların öznesi olan bu yılbaşı günü,
hepimiz için sevgi dolu bir gün
olsun. Heyecanı ve coşkusu
ile dünyayı sımsıkı saran,
nedensiz mutlulukların yanı
sıra insana olur olmaz hüzünler
de yaşatan, çam ağaçları ile

süslenen, mutlulukla beslenen
ve paylaştıkça güçlenen birlik
günümüz olsun.
Gelecek Otomotiv ailesi olarak
bizler de “daha yapacak çok
işimiz var” düşüncesi ile tüm
çalışmalarımızı yeni yılda hız
kesmeden sürdürmeye devam edeceğiz. Geçmişimizle
övünürken geleceğe yatırım
yapmayı ihmal etmeden yolumuza ilk günkü kararlılığımız ve
heyecanımız ile hiç duraksamadan devam edeceğiz.
İş dünyası şüphesiz oldukça
enerjik ve dinamik. Hergün yeni
bir felsefe, yeni bir konsept ve
yeni uygulamalar hayatımıza
girmeye devam ediyor. Tüm
bunların gerisinde kalmak
mümkün değil. Dünya standartlarında iş yapmak önem
kazanmış durumda. Gelecek
Otomotiv ailesi olarak bizim de
çalışmalarımız bu doğrultuda
gelişmeye devam edecek.
Saygınlığımızın devam etmesi
için öncelikle birbirimize bağlı
olmalıyız. Unutmayalım ki; biz
büyük ve renkli bir camiayız. En
önemlisi ise “güçlü bir aileyiz”.
Herkese mutlu, huzurlu ve çok
sağlıklı harika bir yıl dilerim.
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“yeniliği yaşatır”

Elektro Gelecek

Sertifikalı Kullanılmış
Otomobiller

Mercedes Benz EQC.
Elektrikli Sürüş Keyfi
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şükrü bekdİkhan
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Mercedes-Benz Yılın Otomobil Bayisi 2020

“En iyi Satış Bayisi”
“En İyi Satış Bayisi” kategorisinde 2020 yılı 3. çeyreği sonunda Anadolu bayileri arasında
Türkiye 1.’si olan Gelecek Otomotiv Diyarbakır Bayiliğimizi tebrik ediyoruz.

Mercedes-Benz
The best or nothing.

Gelecek Otomotiv - Mercedes-Benz Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi - www.gelecek.com / info@gelecek.com

benim gelecek anlayışım
“Hep hayali kurulan, hep GELECEKTE var olan” ya da
“Hep GELECEĞİ yaşatanla sende kendini tamamla”

Gelecek ailesinin bir ferdi
olmaktan gurur duyuyoruz ve
ilk günkü heyecanla kendimizi
geleceğe hazırlıyoruz

Seyit
Akyürek

seyİt AKYÜREK

Gelecek Otomotiv
Erzurum Otomobil
Satış Müdürü
seyit bey öncelikle Lüks segmente
hizmet vermek nasıl bir şey, zorlandığınız oluyor mu?
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doğru ürün

Bence bu işin en
önemli inceliği, müşterilerimizin doğru
ürünle buluşmalarını
sağlayarak bir bütünlük oluşturmak.

GELECEK OTOMOTİV

Bir örnek verecek olursak: Esnaf lokantasında beklentimiz farklı, restoranda
ise daha farklı olur. Fakat Michelin yıldızlı bir restorandan beklentimiz hepsinden çok daha farklı ve kesinlikle kusursuz olacaktır. Bizim yaptığımıza gelecek olursak işin mutfağında kusursuzu yaşatmak diyebilirim. Bir çok alanda doygunluk noktasına ulaşmış tecrübeli ve elit bir gruba, otomotiv dünyasının mihenk taşı ve lüksün diğer bir
adı olan Mercedes-Benz markası olarak doğru ürünle mükemmel müşteri
deneyimini sunmak. Bu gerçekten kolay bir iş değil. Bunun için ekip olarak
bilgi ve becerilerimizi farklı profillere
göre çok esnek bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Biz zorluk kavramını aslında bizi canlı tutan ve başarı hazzını
artıran bir kavram olarak değerlendiriyor ve işimizin en önemli parçalarından biri olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca bölgesel olarak da ayrı bir pencere açmak isterim. Gelecek Otomotiv,
2010 yılında Doğu Anadolu’nun ilk lüks
marka otomobil satış noktası olmuştur. Ana interlandımız olan 6 il ve 48 ilçenin tamamının yanı sıra bir çok farklı
noktaya hizmet sağlayan bir merkez
konumundayız. Hem coğrafi hem de
ekonomik olarak Türkiye’nin en zor bölgesinde ilkleri yapmak ve bazı tabuları
yıkmak hiç kolay olmadı. Yapmış olduğumuz başarılı çalışma ve faaliyetlerin
ardından sürekli yükselen adetler, bölgede olmamasına rağmen diğer lüks
markalara da yansımaya başlamış ve
bu sayede diğer sektör temsilcilerine
cesaret ve yön veren bir temsiliyeti
de yerine getirmiş olduk. Bu gün geldiğimiz noktada bölgemize artık diğer

politikamız

Hem Gelecek Otomotiv hem de temsil ettiğimiz Mercedes-Benz markası
olarak işimiz; mükemmeliyetçi ürün ve hizmetleri, mükemmeli arayan bir kitleye,
mükemmel bir hizmetle sunmak.

lüks markalarında yatırımlarının gelmeye başladığını ve bizim bu adımımızın,
başta otomotiv olmak üzere farklı birçok sektöre cesaret kaynağı olduğunu
görmek mümkün. Bölgeye lüks tüketim başta olmak üzere yeni yatırımların ve istihdamların gelmesinde pay
sahibi olmak Gelecek Otomotiv olarak
ayrı bir gurur kaynağı olmuştur.

Gelecek Otomotiv Çatısı Altında
Olmak Sizce Nasıl Bir Şey, Geleceği
Sizden Dinleyebilir miyiz?
Geleceğin temelinde, mayasında insan var. İnsana değer veren ve insani
değerler ışığında varlığını sürdüren
bir yapı... Bu nedenle başarı, Gelecek
ailesi için her zaman kaçınılmaz olmuştur. “Ben” yerine “Biz” olmak başarının kilidini açan anahtar olmuştur. Gelecek ailesinin bir parçası ve
bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz
ve ilk günkü heyecanla kendimizi geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.

işinizin incelikleri nelerdir?
Burada Müşterilerinize Nasıl
Bir Hizmet Veriyorsunuz?
Bence bu işin en büyük inceliği, ekip
olarak farklılıklardan doğan düşünce
yapısının zenginliklerini kullanarak bir
bütünün parçası gibi hareket etmek
ve bunu yönetmekten geçmektedir. Burada, misafirlerimize “mükemmel marka deneyimi” yaşatarak sadece bir satış işlemi gibi düşünülmesinden ziyade satış süreci ile başlayan ve aslında
bir evlilikmiş gibi kabul edilmesi gereken, servis ve ileride değişim süreçleri
de dahil olmak üzere tüm aşamalarda
en güzel deneyimi yaşatmak olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.

pandemi süreci

Pandemi süreci
bize yeni alışkanlıklar edindirdi. Bu
dönemde çalışan
psikolojimizi sağlıklı bir noktada tutarak misafirlerimizin
kendilerini güvende
hissedebilecekleri
önlemler aldık.

mikro mobilite

Dijital çağın önlenemez bir biçimde
yükselen trendi
mikro mobilite. Bu
yükselişin çok fazla nedeni olsa da
belki de en önemlisi zamanı verimli
kullanma konusunda getirdiği artılar.

değişim şart

Dijital çağın getirdiği farklı yaşam
tarzları ve hızla
değişen teknolojik
gelişmeler ışığında
insanların beklentileri de değişmekte.
Hızlı ve akılcı yaklaşımlar sunmak
zorundayız.

gelecekte

Hızlı ulaşım, akıllı
şehirler, otonom
araçlar... Zaman
kavramı artık çok
daha fazla önemli.
Gelecekte bizi çok
daha farklı bir dünyanın beklediğini
söylemek gerçekten zor değil.

ilk görüşte ne hissettiysen “aynısı”!

formula 1’in ikonik simgelerinden

Mercedes-Benz sertifikalı kullanılmış otomobiller, ilk günkü
paket avantajları ile “İLK GÜN” gibi karşınızda. Sizi bekliyor.

mercedes
benz certıfıed!
sertifikalı
kullanılmış
otomobiller

gelecek Haber
görüntülü
danışmanlık

hemen
fiyat al!

Gelecek
Yeniliği yaşatır

kullanılmış
otomobillerimiz!

DETAYLI BAKIm!

Formula 1’in ikonik simgelerinden biri haline gelen MercedesBenz Bluetooth kulaklık 15 Aralık’ta yeni yıl hediyen olabilir.

120.000 km’ye ulaşmamış
ve henüz 6 yaşını doldurmamış,
distribütör garantisi devam eden,
kullanılmış otomobil onarım
güvencesi ile satışa sunulan
araçlar; Mercedes-Benz sertifikalı kullanılmış otomobil
olarak tanımlanmaktadır.

Gelecek Otomotiv,
“Görüntülü DanışTıklayın ve
manlık Hizmeti”
Görüntülü
aracılığı ile artık hafta
danışmanlık için
sonları da sizlerle...
formu doldurun.
Tatil günlerini evlerinde geçiren Gelecek
Otomotiv müşterileri,
belirli saatler arasında
evlerinden kolaylıkla
satış ekibine bağlanabilir ve canlı görüşme
yaparak ilgilendikleri tüm modeller hakkında detaylı
bilgi alabilirler. Dilerseniz resmin üzerindeki linke
tıklayarak sizler de Gelecek Otomotiv’in görüntülü
danışmanlık hizmetinden” yararlanabilirsiniz.

İZLE

Şimdi Gelecek
zamanı!

Geleceğe bak...
Geleceği anla..
Geleceği hisset...
Geleceği yakala...
Geleceğe koş...
Gelecek için çabala...
Ve asla durma...
Asla vazgeçme...
Sakın Unutma...
Gelecek çok, ama
çok yakında... Şimdi
Gelecek zamanı...
İstanbul Vadi Park, Diyarbakır, Erzurum ve Malatya
bayilerimiz ile otomotiv sektörünün nabzını tutmaya
devam ediyoruz. Üstteki kutucuğa tıklayarak Gelecek Vadi Park’a konuk olabilirsin. Haydi TIKLA!

şimdi gelecek
zamanı

Mercedes-Benz sertifikalı kullanılmış otomobiller, öncelikle detaylı
bir bakım sürecinden
geçer. Ayrıntılı bir şekilde yapılan tüm teknik
kontrollerin ardından
satışa sunulur.

gelecek otomotiv’e
hoş geldiniz!

şimdi
izle
fiyat al! Mercedes-Benz Certified, sertifikalı kullanılmış
otomobiller, Mercedes-Benz
Gelecek Otomotiv güvencesi
ile sizi hayallerinizdeki otomobile bir adım daha yaklaş-

tırır. 2 yıl sınırsız km onarım
güvencesi, Mobilo hizmeti,
her marka ve yaşta otomobille takas imkanı, ayrıntılı
teknik kontrol ve 24 saat ücretsiz yol yardım hizmeti gibi

birbirinden özel avantajlar sunan “Certified” kampanyası
hakkında tüm detaylı bilgiye Mercedes-Benz Türkiye
resmi internet hesabından
rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

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

GELECEK OTOMOTİV
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Yeni EQC ile tanışmaya hazır mısınız?
Yeni EQC; etkileyici derecede uzun menzili, akıllı şarj teknolojisi ile elektrikli sürüşe dair büyüleyici bir his kazandırıyor.

Yeni EQC
Yeni EQC ile ödün vermeden elektrikli sürüş
keyfi. Şimdi elektriğin Mercedes’i var

akıllı mobilite anlamına gelen
ürün ve teknoloji markası EQ,
yeni yıla girerken elektromobil bir ekosistemle sahneye
çıkıyor. Yeni EQC... Çekici tasarımı ve olağanüstü sürüş
keyfi ile dikkat çeken Yeni
EQC, aynı zamanda sunduğu
yüksek seviyeli günlük kullanım rahatlığı ile maksimum
düzeyde koruma sağlayan özel
bir güvenlik donanımı ile karşınızda.
Üstelik sahip olduğu yeteneklerinden
hiçbir taviz vermeden. Mercedes-Benz’in 130
yıldır süregelen öncü olma geleneğinin bir ifadesi
olarak tanımlayabileceğimiz bu muhteşem otomobil için aynı zamanda otomobil dünyasının yakın geleceğini de yansıtıyor demek mümkün. Kısacası Yeni
EQC, yüksek beklentilerinizin tamamını karşılamakla
kalmıyor, sürüş dinamiği ve benzersiz konfor özellikleri ile de herkeste hayranlık hissi uyandırıyor.
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Bayimiz ile
iletişime
geçin!

şimdi
izle
GELECEK OTOMOTİV

EQCyeni

Mercedes

eqc hakkında Mercedes-Benz’in

benzersiz Sıfır emisyon, sessiz

sürüş ve yeni sürüş keyfi. Sportif hızlanma, esnek menzil ve
çevik maksimum hız... Bunların hepsi sadece elektrik gücü ile sağlanıyor. Yeni EQC,
aynı zamanda geleceğe dönük ve gerçek bir çevre dostu. İlk bakışta bir ütopya gibi
geliyor fakat değil... Nedeni ise
Mercedes-Benz elektrikli sürüş
konsepti, yüksek torklu elektrik
motoru ve akıllı teknolojisi ile tamamen emisyonsuz yepyeni bir sürüş deneyimi yaşatıyor. İşte bu yüzden ona çevre
dostu deniyor. Özellikle kalkış anında maksimum tork
ile çarpıcı derecede güçlü ve kademesiz bir hızlanma
örneği gösterebiliyor. Ayrıca son derece kolay ve hızlı
şarj edilme özelliği ile de Yeni EQC’nin yeri bambaşka. Nerede olursanız olun esnek ve kolay bir şekilde
otomobilinizi şarj edebilirsiniz. İster garajda ister şehir
içinde halka açık bir şarj istasyonunda. Karar sizin...

frene bas!

EQC’de frene her
bastığında elektrikli
motor fren torku
üretir. Geri kazanılan enerji aküye
aktarılır.

mercedes-benz yetkili servisi

aralık ayı kampanyaları

Onarım ve araç aksesuarları montaj işlemlerinin Mercedes-Benz yetkili servisleri tarafından yapılması gerekir.

uzatılmış
garanti,
seçeneklerini
keşfedin!

Mercedes-Benz’in Aralık ayı satış kampanyaları başladı. Yeni
yıla avantajlarla girin ve yola yepyeni Mercedes’inizle çıkın.

yeni yıl kampanyası

sınırsız
kilometre

mercedes-benz’in
aralık kampanyası

Mercedes-Benz’in
Aralık ayı satış kampanyaları başladı.
garanti
Yeni yıla avantajlarla
girin ve yola yepyeni
Mercedes’inizle çıkın.
Hayalinizdeki GLC,
505.000 TL ’ye kadar
kredi imkanı, 12 ay
vade, %0 faiz oranı ile
Mercedes-Benz bayilerinde sizleri bekliyor. Üstelik vergiler dahil 50.000 TL ’ye kadar takas
desteği ve kilometre sınırı olmadan 4 yıl boyunca
ücretsiz garanti hizmeti ile! Kampanya Hakkında
detaylı bilgiye www.gelecek.com’dan ulaşabilirsiniz.

4yıl

inceleyin!

Aracınızın garanti süresi, Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.
yetkili bayilerimizden alınmış
ise satış faturası tarihi itibariyle
başlamaktadır. Yeni yıla girerken
Mercedes-Benz’in uzatılmış
garanti seçeneklerini ve
şartlarını mutlaka
inceleyin.

Gelecek

Garantinin Mercedes’i,
Mercedes’in Garantisi!

mercedes-benz’in
aralık kampanyası

garantİ şartları! İlk 2 yıl boyunca ara-

bakım şartı!

mercedes-benz.com.tr

cın tüm bakım ve onarımlarını, kaporta
işlemleri dahil, düzenli olarak Mercedes-Benz yetkili servislerinde yaptırmanız halinde 01.01.2019 öncesi
trafiğe çıkışlı araçlar için; 3. yılın
sonuna kadar geçerli, 01.01.2019
ve sonrası trafiğe çıkışlı araçlar
için; 4. yılın sonuna kadar geçerli olan garanti hizmeti ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu
hizmet ile yasal garanti süresini takip eden 24 ay boyunca kilometre sınırı olmaksızın
Mercedes-Benz marka otomobillerde oluşabilecek, kapsam
dışı durumlar haricinde, malzeme veya montaj kaynaklı arızaların onarım bedeli Mercedes
Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş. tarafından karşılanacaktır.
Hizmet paketinden yararlanmak için
otomobilinizi ilgili garanti süresinin sonuna kadar belirlenen tüm koşullar dahilinde yetkili servislerimize getirmeniz yeterli olacaktır. Bekliyoruz...

Kampanya kapsamında Garanti şartlarının geçerli olması için
aracın tüm bakımlarının
zamanında ve eksiksizyapılmış olması gerekmektedir.

Aracınızın garanti süresi
içerisinde arızalanması durumunda onarımda geçen süre
garanti süresine eklenmektedir. Bu sadece garanti kapsamındaki arızalar için geçerlidir. www.mercedes-benz.com.tr adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

sınırsız
kilometre

Mercedes-Benz’in
Aralık ayı satış kampanyaları başladı.
garanti
Yeni yıla avantajlarla
girin ve yola yepyeni Mercedes’inizle
çıkın. C-Serisi Sedan,
360.000 TL’ye 12, 24
ve 36 ay vade seçenekleri, %0’lık faiz
oranı ve 20.000 TL’ye
varan takas desteğiyle Mercedes-Benz bayilerinde sizleri bekliyor. Üstelik
kilometre sınırı olmadan 4 yıl boyunca ücretsiz
garanti! Kampanya hakkında detaylı tüm bilgiyeweb
sitemiz; www.gelecek.com’dan ulaşabilirsiniz.

4yıl

mercedes-benz’in
aralık kampanyası
sınırsız
kilometre

Mercedes-Benz’in
Aralık ayı satış kampanyaları başladı.
garanti
Yeni yıla avantajlarla
girin ve yola yepyeni
Mercedes’inizle çıkın.
Performans, konfor
ve güvenliğin daha
fazlası onda. C-Serisi
Estate, geniş bir yükleme alanını sportif
çizgilerden taviz
vermeyen bir tasarım ve benzersiz motor seçenekleriyle birlikte sunuyor. Kaçırılmayacak avantajlarla
Mercedes-Benz bayilerinde sizi bekliyor. Üstelik kilometre sınırı olmadan 4 yıl boyunca ücretsiz garanti!

4yıl

GELECEK OTOMOTİV
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mercedes-benz bünyesinde “28” yıl
28 yıl önce Mercedes-Benz Türk bünyesinde göreve başladım. Bugün yine aynı heyecanla görevime devam ediyorum.

Mercedes-Benz’i bu kez bir
bilene sorduk. Konuğumuz,
Şükrü Bekdikhan!

Şükrü
Bekdikhan

şükrü bekdİkhan

Mercedes-Benz Otomotiv
İcra Kurulu ve Otomobil
Grubu Başkanı
şükrü bey, sizi sizden dinleyelim.
Mercedes-benz ile yolunuz ne
zaman ve nasıl kesişti?

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Westfalen
Münster Üniversitesi’nde işletme dalındaki eğitimimi tamamladıktan sonra, bundan tam 28 yıl önce, Mercedes-Benz Türk bünyesinde görev yapmaya başladım. Çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra 2007 yılında
Mercedes-Benz Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar Bölüm Müdürü olarak
atandım. 2009 yılında ise Mercedes
Benz Türk Otomobil Grubu Bölüm Müdürü olarak atanmamın ardından markamız Türkiye Premium otomobil pazarında önemli bir atılım gerçekleştirdi. Söz konusu 5 yıllık süreçte, Türkiye’de yüzde 140 oranında büyüme
sağlayarak 2014 yılında 23 bin 100
gibi rekor bir satış adedine ulaştık.
Mercedes-Benz Türk, bu büyümenin
sürdürülebilir olması adına bünyesinde yeni bir yapılanmaya giderek Temmuz 2015’te “Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Satış Direktörlüğü”nü kurdu ve ben de bu pozisyona atandım. 2020 itibarıyla da, yeni bir yapılanma sürecinde Mercedes Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. adıyla kurulan yeni
şirketimizde, Mercedes Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı olarak görevimi sürdürüyorum.
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Bir Alman markasının önemli pozisyonundaki Türk yöneticilerden
birisiniz. Hayalinizde var mıydı?

Mercedes-Benz, sadece dünyanın en
değerli otomotiv markalarından biri değil, marka değeri en yüksek şirketlerinden de bir tanesi. Lüks, konfor, teknoloji, güvenlik gibi pek çok dalda lider olan
şirketimiz; otomobilin mucidi konumu
ile yaklaşık 135 yıldır alanına yön veri-

GELECEK OTOMOTİV

doğru kitle

Lüks otomobil satışında
avantajlı olan durumlar bazen dezavantaj konumuna da
gelebilir. Bu sebeple satışını gerçekleştirdiğiniz ürünü doğru kitleyle buluşturmaya odaklandığınız noktada o ürünün lüks
olup olmadığının fazla bir
önemi kalmayabilir.

yor. Elbette, böylesine değerli bir markanın sorumluluğunu taşıyan kişilerden biri olmaktan dolayı gururluyum. Mercedes-Benz; büyük bir ekip, vazgeçilemez
bir aile ve geleceği şekillendiren birlikteliktir. Bu büyük ailede her birey markamız için en iyisini yapmak için çalışıyor.

diğer sorularımıza geçmeden
önce ‘MBFWI 2020’den bahsedelim.
Sizce nasıl geçti moda haftası?
Mercedes-Benz olarak Mercedes Benz
Fashion Week Istanbul’u Mart 2013’te
gerçekleşen ilk sezondan beri aralıksız destekliyoruz. Bizim için bu isim
sponsorluğunda istikrar, tüm sponsorluklarımızda olduğu gibi çok önemliydi.
Geçen 7,5 yıl boyunca, Türkiye gündemine paralel olarak, etkinliklere sponsorluklarını bitiren çok fazla marka
oldu. Biz ise Türk modasını global ölçekte konumlandırma hedefimize hep
inandık ve bu etkinliği desteklemekten vazgeçmedik. Bu sezona bakacak
olursak Mercedes Benz için İstanbul,
“ilk” dijital moda haftası deneyimi olmadı. Global çapta, ilk olarak Nisan
ayında, Mercedes-Benz Fashion Week
Mexico ve bir süre önce de Mercedes-Benz Fashion Week Russia ile
dijital moda haftasını deneyimledik.
İstanbul, dünyanın alternatif moda
merkezlerinden biri sayıldığı için yıllardır MercedesBenz Fashion Week
Istanbul’u yabancı basın ve satın alma
sorumluları ilgiyle takip ediyor. Bu ilginin, dijital platform sayesinde daha
önce erişmediği pazarlara da ulaşma
şansı bulacağını düşündük. Ayrıca
bu sezon MBFWI’de, fiziksel sınırların
ortadan kalkmasıyla, defileler; Tophane-i Amire, Galataport İstanbul’un
eşsiz manzarasını yansıtan mekanlarında gerçekleştirildi ve bu prestijli
etkinlik tüm dünyada takip edildi.

gelecek!

Mercedes-Benz
olarak otomotiv sektöründeki 135 yıllık
tecrübemizin bizi getirdiği güçlü konumda tecrübelerimizi
mobilitenin geleceğini
belirlemekte kullanıyoruz. Geleceğe
ilk adımı, tamamen
elektrikli ilk Mercedes-Benz modelimiz
olan EQC ile attık. İlk
aşamada EQC’den
çok sayıda satış gerçekleştirmek yerine
bu değişimin yaşanması için gereken
altyapıyı oluşturmayı
hedefliyoruz. Mevcut
müşterilerimize bu
deneyimi yaşatarak
bir geçişi amaçlarken
Premium SUV pazarındaki konumumuza
katkı sağlamasını
amaçlıyoruz.

yeni trendler

Sizlerin de yakından takip ettiği gibi
otomotiv sektöründe
bir değişim rüzgarının
içindeyiz. Elektrikli
veya elektrik destekli
otomobiller son dönemlerde iyice hayatımıza girmeye başladı.
Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla
otomobil endüstrisini
yeni zorluklar ve alışkanlıklar bekliyor. Bir
otomobili geliştirmek
ve üretmek, işin doğası gereği son derece
kapsamlı bir süreci
beraberinde getiriyor.

amg petronas takımı bir tarih yazdı
Lewis Hamilton ile Valtteri Bottas birlikte bir tarih yazdı.
Onlar her koşulda başarabileceklerini dünyaya kanıtladı.

Gelelim F1’e… AMG Petronas takımı
pandemiye rağmen tarih yazdı.
Türkiye GP sizce nasıl geçti?
Formula 1’in 9 yıllık bir aranın ardından yeniden Türkiye’de yapılabilmesinin ülkemiz adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle pandemi
döneminde yakaladığımız bu fırsatta
sadece bu sezonun değil Formula 1
tarihinin unutulmayacak mücadelelerinden birini yaşadık. Tüm zorluklara
rağmen Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Takımı, her koşulda başarı gösterebileceklerin kanıtladı. Değişen hava, zemin koşullarına rağmen stratejinin, doğru karar vermenin ve mutlak
zafere odaklanmanın nasıl yapılabilmesi gerektiğini kanıtladılar. Türkiye
GP’sinden bir yarış önce 7. Dünya
Şampiyonluğu’nu ilan eden Mercedes
AMG Petronas Formula 1 Takımı, mevcut durumla yetinmeyerek rekorlarını
çok daha üst seviyeye taşıdı. Lewis
Hamilton’ın Türkiye GP’sindeki performansı ise adeta efsaneviydi. Takım
arkadaşı Valtteri Bottas’ın önünde birkaç puan alsa bile ilan edebileceği 7.
Dünya Şampiyonluğu’na ulaşmak yerine eşi benzeri olmayan bir pilotajda
yarışı zaferle tamamlayarak bu unvana ulaştı. Hamilton’un Michael Schumacher’ın rekoruna İstanbul’da ortak
olması, hem ülkemiz hem de takımımız için tarihi bir andı. 2020 Türkiye
GP’si, Formula 1’de sıradan bir yarış
olmaktan çıkarak unutulması mümkün olmayan bir destana dönüştü. Bu
dev organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Takımı’nı destekleyen
tüm Mercedes tutkunlarına da minnetlerimi sunuyorum. Umuyorum ki
Formula 1 ilerleyen yıllarda da ülkemizde yapılmaya devam etsin.

daha yeşil ve temiz bir dünya...
Mercedes-Benz’in hep gündeminde
oldu. neler yapıyorsunuz?
Premium bir üretici olarak MercedesBenz, çevre dostu ürünler geliştirme konusunda da öncü bir rol üstleniyor. Bunun için çevreye ve sosyal yaşama duyarlı hammadde kullanımı, çevreye duyarlı üretim teknikleri, geri dönüşüm ve
hatta yeniden üretim olmak üzere tüm
imkân ve çözümlerin değerlendirilmesi
gerekiyor. Şirketimiz, konuyu bütünsel
bir şekilde ele alıyor ve araçlarının emisyonlarını ve kaynak tüketimini en başından itibaren tüm kullanım ömrü boyunca değerlendiriyor. Daimler olarak gelecekteki elektrikli mobiliteyi, diğer üreti-

kadınlar suv’ye güveniyor!
Mercedes-Benz kullanan kadınların sayısı artıyor. Daha
çok GLC, GLA ve SUV modellerimize ilgi gösteriyorlar.

cilerden farklılaştırarak benzersiz alternatiflerle sunmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz tüm Mercedes-Benz otomobil modelleri yakın zamanda ya tamamen
elektrikli motorlu bir versiyon ya da
elektrik destekli motor seçenekleriyle
donatılacak. 2022 yılına kadar Mercedes-Benz otomobil portföyünün tamamında elektrikli motor alternatiflerini
de sunmaya başlayacağız. Bu, kompakt modellerimizden SUV’ye kadar
tüm portföyümüzü kapsayacak. Türkiye’de ise Hoşdere Otobüs Fabrikası
ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretimimiz aralıksız sürüyor. Bu süreç içerisinde şirket genelinde tek kullanımlık
plastik kullanımını Ekim 2019 itibarıyla
durdurma kararı aldık. Bu kapsamda
şirket içindeki içme suyu ihtiyaçlarını,
özel arıtma sistemlerinden sağlamaya
ve plastik yerine cam bardak ile cam
şişe kullanımını desteklemeye başladık. Bu kararın ardında, şirket kapsamında yılda 350 bin pet şişe ve yaklaşık
15 milyon plastik bardağın kullanımının
önüne geçilmesini hedefliyoruz. Çevre
Yönetimi Sistemi Sertifikası’na sahip
olan şirketimiz, atık yönetimi ile ilgili
olarak Hoşdere Otobüs Fabrikası’na 1
milyon avro, Aksaray Kamyon Fabrikası’na ise 700 bin avro üzerinde yaptığı
yatırımlarıyla doğa dostu otomotiv üreticilerinden biri olmayı sürdürüyor.

Lüks otomobil satmanın zor ve
kolay yönleri neler?
Otomobil gibi, mantık ya da duyguların
devreye girdiği, bir üründe sürdürülebilir bir başarınız varsa koşullar ne olursa
olsun devamlılığı sağlarsınız. Burada
temel olan verdiğiniz hizmetin ve güven duygusunun tatminkar olmasıdır.
Mercedes-Benz gibilüksün tanımını belirleyen bir marka, her koşulda kendini
ispat edebilir. Ancak bu hiçbir zaman
öncü konumumuzdan ödün verdiğimiz
anlamını taşımaz. Her geçen gün zorlaşan rekabette alanımızın en iyisi olmak
için çalışmayı sürdürüyor ve Premium
otomobil pazarında liderliği hep kendimize hedef olarak alıyoruz.
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yeni trendler! Biz Daimler olarak CASE stratejisini be-

nimsiyoruz. CASE, Daimler tarafından sistematik olarak
geliştirilen ve akıllıca birleştirilen, bağlanabilen (Connected), otonom sürüş imkânı sunan (Autonomous Driving),
esnek kullanılabilen/paylaşılabilen (Shared) ve elektrikli sürüş sistemine sahip (Electric Drive) araçların stratejik olarak gelecekteki alanlarını ifade ediyor. An itibarıyla bu dört
başlığın tamamında globalde liderlik rolünü üstleniyoruz.

kadınların ilgisi! Mercedes-Benz kullananlar arasında

kadınların oranı her geçen gün artıyor. Bunda yeni, kompakt modellerimizin etkisi büyük diyebiliriz. Kadınlar tarafından en fazla tercih edilen araçlarımız GLC ve GLA gibi
SUV modellerimiz olurken B-Serisi ve A-Serisi’nde de kadın müşterimizin oranı giderek artıyor. Portföyümüze yeni
eklenen GLB ile bu eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Kadınların öncelikli tercihlerinin SUV modellerden yana olma
nedenlerinin en başında güvenlik hissi geliyor. Hakim sürüş özelliklerinin yanı sıra kolay kullanımı da etkili oluyor.

Şükrü
Bekdikhan
GELECEK OTOMOTİV

özel bir kadın: “gaye su akyol”
Hayal gücünü renklerle buluşturmakta da çok iyi olan bu özel
kadın ‘on parmağında on marifet’ sözünün tam karşılığı...

Gaye Su Akyol
Kavram olarak evrensel,
ruh olarak yerel...

müzİk türü

Geleneksel Anadolu
ezgilerine, post-punk
ve surf-rock çerçevesinden fütüristik bir
bakış açısı...

hızla yükseldi!

Ünlü Türk ressam ve
yazar Muzaffer Akyol’un da
etkisiyle sanata, edebiyata ve
felsefeye yönelen Gaye Su Akyol;
ilk solo albümü ‘Develerle Yaşıyorum’un ardından sesi, güzelliği ve
sıra dışı müzik tarzıyla herkesin dikkatini çekmeyi başararak büyük bir hayran
kitlesine ulaştı.
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GAYE / SU / AKYOL Gaye müzik yapıyor. Sözleri-

ni Su yazıyor. Klibini de Akyol çekiyor. Peki,
bu nasıl oluyor? Gaye Su Akyol tek bir kadın değil mi? Kesinlikle değil... Tek beden
ama üç kadın... Konuşmaya başladığı an
bunu anlayabilir ve kendinizi üç farklı kadını aynı anda dinliyor gibi hissedebilirsiniz. Dilerseniz onları biraz yakından
tanıyalım. Gaye’nin ruhu 70’li yıllarda
yaşıyor. Derin bir kadın ve oldukça
çekici. Renkli ve canlı olmayı sevdiği kadar saçlarını topuz yapmayı da
seviyor. Ara ara bandana takıyor ve
favori tonu her zaman pastel. Alabildiğine retro, mütemadiyen büyüleyici. Bazen sadece bir bakışı ile karşısındaki insana kuracağı cümleyi bile
unutturabiliyor. Su ise çok daha farklı bir profil. Onun rengi neon. Işığı ve
ışıltıyı seviyor. Göz kamaştırıcı, ince ve
narin. O, kesinlikle gelecekte yaşıyor.
Hatta bu gezegenden bile olmayabilir.
Uclarda yaşamaya ve kelimelerin arasında dans etmeye bayılıyor. Öyle ki;
bazen onun kurduğu bir cümleden kitap çıkarılabilir. “Övgünüzle övünmem,
yerginizle yerinmem” bu onun sözü. Kısa ve net... Soyadı Akyol’a gelirsek o, babasından ona kalan çok büyük bir miras.
Çünkü Gaye Su Akyol, ünlü ressam Muzaffer
Akyol’un kızı. Üç kadını toplayıp sanatına bir
tanım yaparsak sonuç şu: Geleneksel müziği, psikedelik yorumla harmanlıyor ve ortaya
çıkan şarkıyı çektiği klip ile adeta bir sanat
eserine dönüştürerek müzik listelerinin tam
ortasına bir tablo misali gururla asıyor.

GELECEK OTOMOTİV

müzik kavramı!

70’li yıllarla günümüzü
harmanlayıp bize sunduğu
bu mükemmel müzikal şöleni “kavram olarak evrensel,
ruh olarak yerel” şeklinde tanımlıyor.

o, bİr yıldız

dünya çapında!

Şarkıları, yorumu ve sanat yönetmenliğini bizzat
kendisinin yaptığı sıra dışı
klipleri ile Gaye Su Akyol,
Dünya alternatif müzik
sahnesine adını
kazıdı.

ilk albümü!

İlk albümü ‘Hologram
İmparatorluğu’nu yayınladıktan sonra dünyanın birçok yerinde verdiği konserler ile dinleyici kitlesini
uzaklara taşıdı.

Onun sanatı coğrafyaları aştı. The Guardian, The New York
Times ve BBC World’e
adını yazdırdı.

o bir ressam!

İngiltere’nin ünlü müzik
dergisi ‘Songlines’a kapak olan
ve Transglobal World Music Chart
Avrupa listesinde uzun süre 1 numarada kalan başarılı şarkıcı, babası
ile birlikte ortak sergiler yaptı ve
eserleriyle toplumsal cinsiyet
rollerine baş kaldırarak resim
alanında da kendini
kanıtladı.

turkcell platınum nıght flıght

The Pıneapple Thıef geliyor!

Turkcell Platinum Istanbul Night Flight” konserler serisi,
Avrupa’nın en iyi event ödülleriyle 4. sezonda sizlerle.

İngiliz progresif rock grubu “The Pineapple”, 14 Ocak’ta
“Dorock XL” sahnesinde sevenleri ile birlikte olacak.

gelecek müzik

16

03

ocak

şubat

karsu

Karsu, sevilen
şarkıları ile
Volkswagen
Arena’da.

Konser

Turkcell Platinum
Istanbul Night Flight
Konserler Serisi, Yurdaer Okur ve Hayko
Cepkin Volkswagen
Arena’da.

cem adrian,
moi sahnede!
2020’nin ilk aylarında
unutulmaz türküleri
yorumladığı albümü
“Seçkiler 2” ile adına
yakışır bir çıkış yapan
Cem Adrian, Türkiye’nin dört bir yanında verdiği konserler
dizisine aynı zamanda yurt dışında da deocak
vam ediyor. Türkiye
müzik endüstrisinin
bilindik kuralları dışında kendi çizdiği çizgilerde
yürüyen başarılı sanatçı, en fazla konser veren canlı
performans sanatçıları arasında ön sıralarda yer
alıyor. Cem Adrian Ocak ayında Moi Sahne’de.

konser

30
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psm Caz Festivali
ve Peter Hook!

mart

yo-yo-ma

funda arar

01
şubat

Turkcell Platinum
Istanbul Night
Flight... Yo-YoMa Volkswagen
Arena’da.

Turkcell Platinum
Istanbul Night
Flight... Funda
Arar Volkswagen
Arena’da.

Çığır açan rock grupları Joy Division ve
New Order’ın kurucularından Peter Hook
ve grubu, kendilerinin
10.cu; Joy Division’ın
ise 40.ıncı yılını kutlamak amacı ile
İstanbul PSM Caz
Festivali’nde bir
şubat
araya geliyor. İlk kez
2010 yılında Joy
Division’ın ufuk açıcı albümü “Unknown Pleasure”
için bir araya gelen iki grup, 10 yıl sonra PSM Caz
Festivali’nde yeniden sizlerle. Bu büyük buluşmayı
kesinlikle kaçırmamanızı öneririz. iyi seyirler.

27

Mark Eliyahu
ile yeniden

manga

Turkcell Platinum
Istanbul Night
Flight... Manga
Volkswagen
Arena’da.

15
ocak

27
şubat

klasik müzik
Berlin Symphony
Chamber Orkestrası Volkswagen
Arena, sahnesinde sizlerle

Dünyanın en seçkin
sahnelerinde biletleri
tükenen konserlere imza atan Mark
Eliyahu, “Let It Go”
turnesinde kamança
ve tar gibi eski enstrümanları modern
ve fütüristik ögelerle
birleştiriyor. Doğu ve
mart
Batı’yı sentezleyen
müziğiyle insanı
anlamlı bir ses yolculuğuna çıkaran Mark Eliyahu,
usta müzisyenlerle birlikte, 150 yıllık kamançasının
benzersiz tınısını, bir kez daha Turkcell Sahnesi’nde
sevenleri ile buluşturmaya hazırlanıyor.
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22
ocak

klasik müzik
Salzburg Symphony Chamber
Orchestra Volkswagen Arena,
sahnesinde.
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hem sanatçı hem koleksiyoner
Mercedes-Benz otomobil koleksiyoneri olan Kyle, klasik
otomobillerinin aurasına hayran olduğunu ifade ediyor.

O, Bir Eastwood
eastwood
Klasik onun yaşam biçimi ve iki tutkusu
var. Biri jazz diğeri ise “Mercedes-Benz”

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.

kyle eastwood Western filmlerinin en

unutulmaz en karizmatik ve en hızlı
kovboyu, “Dirty Harry” serisiyle akıllara kazınan Hollywood’un unutulmaz
yıldızı Oscarlı yönetmen, Clint Eastwood’un en az kendisi kadar karizmatik
olan yakışıklı oğlu Kylie Eastwood; 19
Mayıs 1968 yılında California eyaletinin en kalabalık şehri Los Angeles’ta
dünyaya geldi. California’daki evlerinde oldukça korunaklı bir çocukluk geçiren Kyle Eastwood, Amerikalı bir caz
müzisyeni ve aktördür. Asıl adı “Kyle
Clinton Eastwood” olan başarılı müzisyen, müzik kariyerine başlamadan
önce iki yıl kadar sinema eğitimi almış
ancak müziğe olan tutkusu daha ağır
bastığından eğitimini yarım bırakmıştır. Anne ve babasının gerçek bir jazz
tutkunu olduklarını söyleyen Kyle, müzikteki başarısını ailesine borçlu olduğunu her fırsatta dile getirmektedir.
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kyle’ın yıldızı
280 SE 3.5 CABRIOLET

Kyle’ın aşkı

Kyle sahip olduğu,
Mercedes-Benz 280 SE
3.5 Cabriolet’i 4 kelime ile
tanımlıyor. Güçlü, lüks ve
zarif. Son tanımı ise en
anlamlı olanı. O bir
AŞK...

Onun klasik tutkusu babadan miras. Hollywood’un başarılı aktörü Clint
Eastwood’un yakışıklı oğlu Kyle Eastwood,
önce klasik müziği seçti. Kendi Quartet’iyle
çalışmalara başladı. Akustik ve elektrik çalışmalar yaptı. Çift BAS’da kendini tüm dünyaya
kanıtlayarak adının ön tarafına sanatçı ünvanını yazdırdı. Klasiği bir yaşam tarzı olarak
belirledi. Şimdi ise babası gibi bakıyor,
babası gibi giyiniyor ve babası gibi
Hollywood sokaklarında bir Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Cabriolet’in kapısını çarpıyor.

contemporary istanbul / plugın

Aşkım Kapışmak - Okunmamış Mesaj

Contemporary İstanbul 2020’nin bölümlerinden biri olan
Plugin, yeni medya formları ile dijital sanata odaklanıyor

Aşkım Kapışmak’ın güçlü hayal dünyasıyla kaleme aldığı
çarpıcı romanı “Okunmamış Mesaj” çok satanlar arasında.

contemporary
ıstanbul 2020

Her yıl Türkiye ve dünya çağdaş
sanatının en iyi örneklerini Avrupa ve
Asya’nın buluşma noktasında bir araya
getiren ve İstanbul’u merkezine alarak 14
yıldır şehrin gelişen ve büyüyen sanat sahnesi için eşsiz bir platform oluşturan Contemporary İstanbul, 15. edisyonu ile 16 Aralık’ta
kapılarını açıyor. Etkinlik, 21 Aralık - 6 Ocak
tarihleri arasında virtual.contemporaryistanbul.com üzerinden online olarak
görülebilecek. Fiziki edisyon ise
2021 ilkbaharda gerçekleştirilecek.
pandemi

gelecek kitap
“Hayat oyunu”
Aslıhan Yıldırım

Yeni pandemi
kurallarına uygun
olarak düzenlenen
etkinliğe çok sayıda sanat galerisi
iştirak ediyor.

Sanatsal
Detaylar
2018 yılında illüstrasyon dalında “Hans
Christian Andersen”
Ödülü’ne Türkiye’den
aday gösterilen başarılı genç sanatçı Sedat
Girgin, Contemporary
İstanbul 2020’de sanatseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

ziyaret

İstanbul Kongre
Merkezi’nin fuar alanında gerçekleşecek
olan etkinliğe HES
kodu ile katılım
sağlanacak.

Tuvalin Sınırları
yoktur olamaz’da!

Tuvalin adeta dışına taşan anatomik detaylarla iki
boyutlu eserler üreterek
tuval yüzeyinin sınırlarını
zorlayan sanatçı Sinan
Demirtaş’ın en önemli
eserleri Contemporary
İstanbul 2020’de.

istanbul sanat

Contemporary Istanbul, sadece çağdaş sanatın gelişimi
için değil Türkiye’nin
ve özellikle İstanbul’un kültür sanat
alanında dünya metropolleri arasında ilk
beşte yer almasını
amaç ediniyor.

contemporary
istanbul
2020

sedat gİRGİn

Şansıyla kıskanılan kadınlardandı.
Güzeldi, başarılıydı,
Kafasına koyduğu
çoğu şeyi başarıyor,
yaşamını âdeta sihirli
bir değnekle yönetiyordu. Yazar Aslıhan
Yıldırım, iskambil
destesinden yapılmış
bir kule gibi önce
devirip sonra yeniden
inşa ettiği yaşam öyküsünü çarpıcı bir dürüstlükle
anlatıyor. Hayat Oyunu, genç bir kadının yaşamın
gerçek anlamına dair saptamalarıyla hem hüzünlü
hem de eğlenceli bir roman. Tavsiye ediyoruz.

“leyla’nın evi”
zülfü livaneli
Romanları çok satanlar listesinden
inmeyen, ödüller
alan, 30 dile çevirilen,
sinemaya ve tiyatroya aktarılan Zülfü
Livaneli; Leyla’nın
Evi’nde her biri ayrı
bir dünyadan gelen
insanların hayatlarını
bir İstanbul romanında kesiştiriyor... Her
biri ayrı bir dünyadan gelen bu insanların hayatlarının kesişmesi, onları hem kendilerini hem de birbirlerini değiştirecekleri, kimi zaman acılı, kimi zaman
eğlenceli yoğun bir sürece sokacaktır.

fikri hür vicdanı hür
ismail küçükkaya
Türkiye’nin son yirmi
yılına damgasını
vuran olaylar İsmail
Küçükkaya’nın kaleminden okuyucusuna
yansıyor. Fikri Hür
Vicdanı Hür sadece
kamuya karşı sorumluluk duyan ve haberi
değer kabul eden bir
gazetecinin, İsmail
Küçükkaya’nın; toplumsal hafızaya düştüğü bir not… Fatih Portakal’ın
emekliye ayrılma kararından medya, iktidar, kadın
cinayetleri, yoksulluk ve Z kuşağının iktidar algısına
dek uzanan derin bir kitap. Fikri hür, vicdanı hür.

GELECEK OTOMOTİV
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sanat, portre, boyut ve yorum ilişkisi
Sanatı portreleştirmek, ortaya çıkan sonucu dijitalleştirmek,
üstüne birde boyut katmak. Bu, onu Alea Pınar Du Pre yapıyor.

Düz bir kumaşı tuvale,
tuvali bir kadına, kadını ise
sanat eserine dönüştürme
işleminin adına Alea Pınar
Du Pre deniyor.

Du Pre
Alea
Pınar

röportaj

eserlerimde
yaşayan kadınlar!

Bazı eserlerimde Post-feminist
bir yaklaşım ile güzel, güçlü ve
başarılı kadın imajını benimsedim.
İzleyene bir şey vaad etmeyen ifadeleriyle bir duruş sergileyen, güçlü,
başarılı, zarif ve seksi kadınlar.
Başarılıdırlar çünkü üretkendirler.
Kendilerine özel bir yaklaşımla onlardan kahramanlar yarattım.

Öyküm Yılmaz
bize alea pınar du pre’yi anlatabilir misiniz? Neler yapıyor ve
nerede yaşıyor?
Çok teşekkür ederim öncelikle. Ben
AP/DP… Sanatçıyım. Viyana’da doğdum ve büyüdüm. 28 yaşımda İstanbul’a yerleştim. Şu anda Amsterdam/
Istanbul arasında yaşıyorum ve her
iki şehirde atolyelerim var. Çalışmalarımda birçok farklı tekniği içinde barındırıyorum. Yeniyi keşfetmeye bayılıyorum. Kendi geliştirdiğim teknikler ile
sanal ortamı ‘gerçek hayat’ ile birleştirerek eserler yaratıyorum.
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her zaman bir üretim hali içindesiniz. profesyonel olarak bu işi
yapmaya nasıl karar verdiniz?
Açıkçası ilk başta her şey kendiliğinden oluştu. İlk sergim Lucca’da oldu,
ardından galerilerden sergi teklifleri
gelmeye başladı. Sanat camiası beni
‘ciddiye’ aldıysa bende artık yeteneğimi ciddiye almalıyım dedim. Ortak
olduğum iletişim şirketinden ayrılıp
kendimi sanata verdim. Profesyonel
olmanın ve hobi olarak sanat yapan birisi olmanın arasındaki en büyük fark
sanat yaratımına ayırılmış zamandır.
Bu ilk dönemde benim için en önemli
şey, kendi sanatsal dilimi keşfetmek
ve bana özgün eserler yaratmaktı.

eserlerinizde ki ‘kadın!” güçlü,
sert ve çekici. bu bir mesajmı?
Post-feminist bir yaklaşım ile güzel,
güçlü ve başarılı kadın imajını benimsedim bu serimde. İzleyene bir şey
vaad etmeyen ifadeleriyle bu kadınlar,
seksiliklerini korumayı başarırlar. Güçlüdürler ancak bu gücü eskisi gibi pespaye ve erkeksi bir yaklaşımla değil,
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kırmızı rujların ve açık ince boyunların
hakim olduğu bir bakımlılık ve zarafetle ortaya koyarlar. Başarılıdırlar, çünkü
üretkendirler. Yarattığım kolajlar vasıtasıyla bir nevi yamalı dokuyu anımsatıyorum ve aslında yüz yıllar boyunca
kadına yakıştırılan işler olarak bildiğimiz el örgüsü, terzilik gibi alanlara da
göndermede bulunuyorum. Kadın, güzelliği ile kabul görmüş ve başarı kazanmıştır. Ancak kadının güzelliği bir
değiş tokuş aracı olarak para getirmez.
Tam tersine güzelliği üretim biçiminin
en sofistike haline dönüstürerek milyonları kendine hayran bırakan bir iş
dalıdır artık. Bu portrelerimde kadınları
standart bazı duruş ve mimikler ile bir
yandan onları tek tipleştirirken bir yandan da kendine özel bir yaklaşımla onlardan kahramanlar yarattım.

‘Space/tıme’ isimli koleksiyonunuzda nereden ilham aldınız?
Modern bilim çerçevesinde geçerliliği kabul edilmiş son araştırma sonuçları, bölünmemiş ve bütün parçaları bir bütün olarak kaynaşmış bir
evrene işaret ediyor. Son yıllarda bu
bilimsel kategoride, duygularımızla algılayamadığımız maddenin ötesinde
bir varoluş keşfedildi. Fiziksel gerçekliğin temel doğası, sanıldığı gibi ayrı
objeler bütünü değil, aksine, dinamik
bir akış halinde bölünmemiş bir evren olarak ortaya çıkmıştır. Bu bulgulardan ilham alarak bahsi geçen yeni
gerçekliğin meydan okuyucu yönünü yansıtan sanatsal metaforlar yaratmaya çalışıyorum. Her zihin aslında “büyük resmin” farkında ancak
bunu kısıtlı bakış açısı ile algılayabilmekte. Hepimiz farklı tecrübelere
sahip olduğumuz için her bakış açısı eşit miktarda çarpıtılmış ama eşit
miktarda da geçerlidir.

space/tıme

Bu kompozisyonlarda kadın ana
konu olarak kendini belli ediyor. Parçalanan görüntüler
ile sunulan kadın
imgesi, seride kadına dair parçalanmış kimlikleri tek
tek açık ediyor.

amacım

Space/Time serisi
ile amacım içsel
algıların açılmasına yardımcı olmak!
Tuvale ve ötesine
bakarak gördüklerimizi hikayelemenin yeni yollarını bulacağımızı
umuyorum.

gerçeklik nedir?

Her işin; izleyiciye
gerçekliği ve algıyı,
görüneni ve görünmeyeni düşündürmek için tasarlanmış hikayeleri var.
‘Gerçeklik nedir?’
sorusu tüm eserlerime hâkim olan
temayı oluşturuyor.

yok olmak!

Her resimde, gözümüzün önünden
uçup gitmeden
önce, hikayelerin
bir anına tanık oluyoruz. Sonra ‘Pufff’
diye yok oluyor,
aynen benim de
bir gün yok olacağım gerçeği gibi.

varoluş çizgisi, var etme arzusu
Görüneni belirginleştirmek için değil olmayanı var etme
arzusu ile çizim yapıyor. Onun tutkusu tuvalden taşıyor.

Space/tıme koleksiyonunuzun
Üretim aşamasında hangi malzeme
ve teknikleri kullandınız?

Contemporary Istanbul 2020’ de
takipçileriniz hangi eserlerinizi
görebilecekler. belirlendi mi?

İlk taslak çalışmam için üretim biçimi
bakımından günümüzün bilimsel ve
teknolojik gelişmelerini kullansam da,
resmin geleneksel malzemeleri tuval
ve akrilikten vazgeçmeyerek, bu eserlerimi kalın akrilik ve pasta boyama tüpleriyle, tek tek çizerek elde ediyorum.

CI 2020 için hazırladığım 2 After The
Masters ve 2 Space’Time serisinden
seçtiğim eserim… Galerim Sevil Dolmacı’da sergileniyor olacak.

‘After the Masters’ serinizden
bahsedelim. bu seriye neden herkes hayran oluyor sizce?
Bu fikir okuduğum bir kitabım sonunda doğdu. Okuduğum konu medeniyetlerin bilgi işlem kapasitesindeki artışların nasıl her seferinde yeni bir ‘faz
değişimi’, yani uygarlıkların temel yapısındaki geçişleri, beraberinde getirdiğini anlatıyordu. Örneğin; monarşiden
demokrasiye geçiş, ilk matbaanın keşfinden sonra mümkün oldu. Şu anda
çok hızlı bir geçiş dönemine şahit oluyoruz. Bu geçiş dönemi yanlızca yeni
bir uygarlığın değil yeni bir insanoğlunun doğuşu. Bu bilinmez geleceği,
sanat tarihini ele alarak yorumlamak
istedim. Çalışmalarım geriye dönük göründüğü halde teknoloji ile insanoğlunun arasındaki iletişimin kendi bilincimizi nasıl etkilediğini araştırarak
geleceğe bakıyor. Resimleri dijital
dünyayı daha çok yakalamak için
kalın akrilik ve pastacılık tüpleriyle,
her bir çizgiyi kalın veya ince uygulayarak yarattım. Eserlerim, Rönesans’ın ikonik eserlerine dijital çağ
perspektifinden bakarak geçmiş ve
şimdi arasında köprü kuruyor.

eserleriniz arasında sizin için çok
özel olan var mı? hepsi özel mi?
Her çalışmam o an için en önemli eserim oluyor. Tek bir resmimi yüceltmem
ya da öne çıkarmam mümkün değil.

alea’nın kadınları, kadınların alea’sı
Yok olacağım diyecek kadar cesur, yaşatacağım diyecek kadar
üretken... O; cesur, güzel ve iddialı... Tıpkı çizdiği kadınlar gibi.

Size baktığımızda kendine oldukça
güvenen, iddialı, şık ve en önemlisi
güçlü bir KADIN görüyoruz!
Çok çok teşekkur ederim. İnanın kişisel
olarak iddialı olmaya çalışmıyorum.
Sadece otantik ve özgün olmak amacım, dünyada kopyacı çok var, ben var
olmayanı yaratmak istiyorum. Sanırım
bu felsefe ile çalışan herkes her alanda
zaten doğal olarak iddialı olacaktır…

Sırada neler var? Alea pınar Du
pre imzası ile yakın zamanda sanata dair neler göreceğiz?
İşte bu bana en çok heyecan veren
konu şu anda. ‘The Leftovers’ yani ‘Geriye Kalanlar’. Yıllardır gizlice planladığım ve üzerinde çalıştığım geri dönüşüm odaklı bir heykel serisi. Bunun için;
atılmış bilgisayar parçaları, cep telefonları, plastik oyuncaklar, kumaş, metal,
madeni paralar, para ve her türlü mutfak ve ev eşyası gibi atılmış malzemeleri esrarengiz, fütüristik reçine heykellere dönüştürmek için kullanıyorum. Bu
seride en sevdiğim alanlar, Bilim-Kurgu
ve Antropolojiden esinlendim. Amacım
günlük kullandığımız eşyaları ele alarak insanlıktan bir milyon yıl sonra arta
kalan fantastik, fütüristik fosiller yaratmak. Bu; beni çok heyecanlandıran büyülü eserlerimi, biz dünyadan gittikten
çok sonra bile geleceğin arkeologlarının veya diğer dünyalardan varlıkların
bulabileceği bir zaman kapsülü olarak
tasarlıyorum. Yaşadığımızı bilecek ve
hayali artıklarımızı görecekler. Bir nevi
çağdaş yaşamın totemik anıları gibi.
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Alea’ya
teşekkürler

Bakıldığında ilüzyon etkisi yaratan eserleri, güçlü, kararlı, çarpıcı ve
büyülü kadın portrelerinden oluşan bir
ordusu ve bu dünyada kadın olmak gibi
bir savaşı var Alea’nın. Gelecek dergisi
ailesi olarak onun bu savaşı her geçen
gün biraz daha kazandığını görmek
bizler için mutluluk verici. Bu keyifli sohbet için teşekkürler
ALEA PINAR
DU PRE!

Du
Pre
Alea Pınar
GELECEK OTOMOTİV

idealist, yetenekli ve çok farklı
Sonay Yılmaz, gerçek bir kadın hakları savunucusu. Aynı
zamanda iyi bir yetenek avcısı ve fark yaratmayı iyi biliyor.

Gelenekler, tabular ve
kadına biçilen roller. Benim
karikatürlerimde bir kadın
var birde onun hakları...

Yılmaz
Sonay

sonay yılmaz

benim düşüncem

Sanat ve eğitim hayatım
boyunca resmin sadece yetenek olmadığını gördüm. Bazen
sadece istemekte yetiyor. Aldıkları
temel eğitimle çok başarılı olan
ve bu işi meslek olarak yapmaya
başlayan birçok öğrencim var
benim. Emek vermek, doğru
ve disiplinli çalışmak
başarı getiriyor.

Karikatürist - Öğretmen
sonay Hanım merhaba. öncelikle
sizi tanıyalım. bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
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8 mart

Kadınlar
Gününe
İthafen.

Merhaba. İnönü Üniversitesi Resim
Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldum. Sonrasında öğretmenlik ve eğitmenlik yaşantım başladı. Her yaş gurubuyla çalışma fırsatı buldum. 2011
yılı itibari ile karikatür sanatına ağırlık
verdim. Kişisel sergilerim ve çok sayıda karma sergilerim oldu. Çizimlerim;
yerel mizah dergilerinde, karikatür albümlerinde, yurt içi ve yurt dışında
çeşitli festival ve sergilerde yer aldı.
Yoğun, yorucu aynı zamanda keyifli
bir süreç oldu. Uzun süre sergilere ve
yarışmalara ara verdim. Öğretmenlik
ve yetişkin guruplarıyla, uzmanlık alanım olan, Karakalem ve Akrilik boya
eğitimlerine devam ediyorum... Karikatürü portre çizimi olarak sürdürüyorum. Yeterli vakit bulduğumda
sergi ve yarışmalara dönmeyi düşünüyorum. Bunların dışında insan ve
toplum psikolojisi, felsefe, tarih, bilim ilgimi çeken konular. Yeteneğimi
keşfettiğim dönemlerde ayrıca şiirle
ilgileniyordum. Yazdığım hikaye ve 50
den fazla özgün şiirim vardı. Herhangi
bir yönlendirilme olmadığı için resimle
uğraşmaya devam ettim. Hayvanları,
doğayı, güzel olan her şeyi seviyorum.

Sanata her zaman ilginiz ve merakınız var mıydı? Sizin seçiminiz mi?
Sanata olan merakımda ailemin etkisi
büyük. Öğretmen ve sanatçı bir aileden
geliyorum. Babam öğretmendi, 4 kız
kardeş olarak resim-grafik öğretmenliği yapıyoruz. İlk karakalem resmini,
babamın çizmiş olduğu anı defterinde gördüm. Çok güzel doğa çizimleri
vardı. Yeteneğimi keşfetmem ilkokul
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yıllarında kitaptan bakarak çizdiğim
bir portre olmuştu. Öğretmen ve arkadaşlarımın beğenisiyle sanata ilk adımımı atmış oldum. Sonrasında kalem
elimden neredeyse hiç düşmedi, her
şeyi çizmeye başladım. Aynı dönemlerde mizah dergisiyle tanıştım. Çizim
anlamında sonraki yıllarda karikatür
tecrübem oldu. Ablamların yönlendirmesiyle liseden sonra resim kursuna
başladım. Yetenek sınavlarına hazırlanarak çizim serüvenim devam etti.

en özel eserim

Resim yapmak yetenek mi? bir öğretmen olarak bu konu hakkında
neler söylersiniz?

İnsanı, toplumu
ilgilendiren her
şey eleştiri konusu
olabiliyor. Savaş ve
barış, insan hakları,
adalet... Benim
karikatürlerimde
kadın hakları ve
sorunları ağırlıklı
olarak yer alıyor.

Resim yetenektir ve sonradan öğrenilebilir. Bunlar için gerekli olan koşullar
merak, istek ve disiplinli çalışma. Sadece resim anlamında değil her alanda başarıya ulaşmanın ön koşullarıdır. 14 yıllık sanat yaşantımda resmin
sadece yetenek olmadığını gördüm.
Bu konuya öğrencilerimden örnek vereyim. Daha önce resim bilgisi ve deneyimi olmadan aldıkları temel, teknik
resim eğitimiyle kısa sürede başarılı
sonuçlar elde ettiler. Bir çoğu bu alanı
meslek olarak yapıyor.

2011’de, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü Sergisi
için saçı süpürge
şeklinde bir kadın
portresi çizmiştim.
O, benim evrensel
anlamda ilk çizdiğim karikatürümdü. Çok özeldir.

kadın hakları

Karikatür dünyası erkeklerden
oluşuyor diye bir algı var toplumumuzda! öyle midir?
Sadece karikatür dünyası değil bir çok
alan için geçerli. Ataerkil toplum yapısı, gelenekler, tabular ve kadına biçilen
roller nedeniyle kadınlar birçok meslekte azınlıkta kalmaya devam edecek
gibi görünüyor. Karikatür sanatı tek
başına meslek olarak maddi bir getiri
sağlamadığı için de çok fazla tercih
edilmiyor artık. Daha çok bu alanla çocuklar ilgileniyor diyebilirim.

basın özgürlüğü Rusya

3.lük Mansiyon ve Diploma
Ödüllü Karikatür Çalışması.

sanat aşkım daha ağır bastı

oruh isimli eserim benim ruhum

2 üniversiteyi yarıda bıraktım. Okuduğum bölümlerin bana
göre olmadığını hissettim. Sanat aşkım daha ağır bastı.

esma kudar hakkında Merhaba. Ben
Esma Kudar. Dokuz Eylül Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği bölümünü dereceyle bitirdim. 9 yıldır çeşitli yaş gruplarından kişilere sanat eğitimi veriyorum. Ailemin kurduğu
Alibey Kudar Özel Etnografya Galerisi
bünyesinde bulunan Selim Turan Sanat Galerisi’nin de küratörlüğünü yapıyorum. Bu galeride yapılan Uluslararası
Sanat Etkinlikleri’nden dolayı Uluslararası Azerbaycan Dede Gorgut Milli Vakfı’nın verdiği Büyük Altın Ödülünü’de
müzemize kazandırdım.
neden sanat? İki üniversite eğitimini
yarıda bırakmış biriyim. İlk olarak Bilkent Üniversitesi İşletme sonrasında
da Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Ve Seyahat İşletmeciliği bölümünü. O dönemde bir insanın sevdiği bir
şeyleri yapması ya da yapmaması arasındaki ayrımı çok net ayırt edemiyordum. Bu bölümlere gittiğimde kendimi
ifade edebileceğim yerler olmadığını
anladım. Sonrasında sadece yetenek
değil disiplinli bir çalışmayla resim bölümünü kazandım. Şuan her neredeysem sistemli ve disiplinli çalışmam
sayesindedir. Sanata ve kültüre olan
merakım, ilgim tabi ki aileden ve müzeden kaynaklanıyor. Yüzlerce sanatçının arasında ve sergilerle büyüdüm.
en özel eseriniz? ORUH (1+4+2) resmim. Bu resmi bu kadar özel kılan şey,
ölüm ve yaşam arasındaki durum…
Bu, araf gibi algılanabilir. Belki net olan
şeyleri seven biri olarak bu bir tezatlık
gibi algılanabilir ama değil. Çünkü bu
ORUH tüm detayların birleşmesiyle
çok başka bir anlam oluşturuyor. Bu
resim arafı anlatıyor gibi görünsede özünde; İskandinav Mitolojisi,
semboller, sayılar ve bir de yazı var.
ORUH ismi benim ruhum. Bu resmin
bende, tüm bu bileşenlerinin yanında
her baktığımda bana güç verdiği için,
özel bir yeri var. Her sergimde yer
aldı ve yaşadığım sürece açacağım
her sergimde de olacak bir resmim.

ORUH isimli eserim benim ruhum. Her sergimde yer alır. Yaşadığım sürece açtığım her sergide yer almaya devam edecek.

kitaplarınız Dürüst olmak gerekirse

roman, şiir türlerini çok okuyan ve seven biri değilim. ‘Peki, neden şiir yazdınız, kitaplar çıkardınız, yetinmeyip gazete ve dergilerde yer aldınız?’ diye sorabilirsiniz. Sanat yapmak istiyorsanız
bence kendinizi tanımalısınız. Duygularınızın, düşüncelerinizin ne yönde olduğunu iyi bilmelisiniz. Yaptığımın birilerine dokunmuş olması ve aldığım
dönüşler bu yolculukta bana ışık tuttu.

esma’ya tebrik
mesajımız

tarzınız 17

Hayatının en tatlı telaşını yaşarken, röportaj talebimizi geri
çevirmeyip dergimize zaman
ayıran Esma Kudar’ı Gelecek
dergisi adına tebrik ediyor
ve bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

yıldır Semboller üzerine
araştırıp okuyorum. Sembollere ilgim
babam Selim Kudar’ın semboller ile ilgili yazdığı araştırma kitabı ile başladı.
Sonrasında semboller üzerine resimler yapmaya başladım. Benim ilgim
Maya’larla başladı sonrasında Şaman’larla devam etti. Şuan ne yapıyorsam aslında dünyaya bir şeyler bırakabilmek için… Ressam olabilirim ancak
sergilerimde resimlerimle bilgi vermeyi, bir nevi kültürleri tanıtmayı ve insanlara farklı pencereler açmayı amaçlıyorum. Sembol Kültürü bu düşüncenin
ürünü. Bu kültürün benim için önemine gelirsek müzemiz şuan Dünya’da
Tahtacı Türkmen Kültürü’nü tanıtan
tek müze. Ailemin kültür elçiliği yaptığını düşünüyorum. Bu görevi ve mirası
ben de yaptıklarımla ve üzerine başka
kültürleri de ekleyerek sürdürmek istiyorum. Semboller, kültürler geçmiş ve
gelecek arasındaki köprü.
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aileden sanatçı? Bu sergi diğer so-

rularda söylediğim birçok şeyin gerçekleşmiş hali. Hem resimlerle hem
her resmimi tanıtırken verdiğim bilgilerle güzel bir sembol kültürü sergisi olduğunu düşünüyorum. Sergide
dönemindeki yaşayışı ve inanışları
insanlara sunabilmek için çadırlar kurup ve tütsüler yaktık. Bu konuda en
büyük destekçim Hasan Kudar’dır.
Sergilerde giydiğim kıyafetleri annem
Senem Kudar tasarlıyor, dikiyor ve
süslüyor. Dediğim gibi bizler miras
aldıklarımızı yarınlara taşıma sorumluluğunda olan elçileriz.

Esma
Kudar

mükemmeliyeçilik Mükemmel olmak ya da

mükemmelliyetçilik kavramlarını çok düşünen
biri değilim. Sadece her gün kendime düne
göre daha iyi olmalı diyorum. Kendimle olan
yarışımı seviyorum belki biraz.

esma kudar

Küratör - Ressam
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favorilerim arasında yerini aldı
Başrollerini Candice Bergen ve Meryl Streep’in paylaştığı “Let Them All Talk”, favorilerim arasında yerini aldı.

the guardıan
Oscar ödüllü ünlü sanatçı Kevin Costner ile Ashton Kutcher’ın başrollerini
paylaştığı bu 2006 yapımı aksiyon filmi, birçok kez izledim ama hiç sıkılmadan tekrar izleyebilirim. ABD’de, büyük
bir fırtınanın ortasında batmakta olan gemilere, helikopterlerle inerek, insanları kurtarmaya çalışan sahil güvenlik yüzücülerinin özverili yaşamını anlatan filmin başrol oyuncusu
Kevin Costner’ın 2007 yılında Türkiye’ye geldiğinde röportaj
verdiği üç gazeteciden biri bendim. Kendisine bu filmine olan
hayranlığımı bizzat söyleme fırsatı buldum. 29 Ekim’de Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün önünde saygı duruşunda
bulunan Kevin Costner “Atatürk’e hayranlık duyduğunu ve sinemada onu canlandırmaktan gurur duyacağını da ifade etmişti”. Böyle bir oyuncuyu izlemek benim için büyük bir zevktir. Umarım izlerken siz de keyif alırsınız. İyi seyirler…

vırgın rıver

Son zamanlarda izlemekten büyük keyif aldığım
Netflix dizilerinden biri de Virgin
River. Şehir hayatından sıkılan bir
hemşire, Los Angeles’dan ayrılarak küçük bir kasabada yeni
bir hayat kurmaya karar verir.
Ancak bu düşündüğü gibi
kolay olmayacaktır.
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Ruhat
Mengi

den

The Undoıng Gerilim sevenlere ise başrollerini Hugh Grant ile Nicole Kidman’ın paylaştığı Netflix’in izlenme rekorları kıran muhteşem dizisi The Undoing’i öneriyorum.

bad teacher
Bad Teacher, Cameron Diaz’ın beni en
çok eğlendiren filmlerinden biridir. Paragöz bir öğretmeni canlandıran Diaz,
bu filmde bir öğretmenin ne kadar
kötü olabileceğinin canlı kanıtı… Hayattaki en büyük hedefi zengin bir adamla evlenmek olan Elizabeth, hedefine ulaşmak için bir dizi estetik operasyona ve nakip
paraya ihtiyaç duyar. Bu paraya sahip olmak için türlü yollara
ve hilelere başvuran Elizabeth, aynı zamanda çalıştığı okulda
başka bir kadın öğretmen ile büyük bir rekabete girer. Kahkahalarınıza engel olamadan büyük bir şaşkınlıkla izleyeceksiniz.

Film Önerileri
the crown İngiliz Kraliyet ailesinin per-

de arkasında kalmış bütün sırlarını su
yüzüne çıkaran bu Altın Küre sahibi sürükleyici Netflix dizisi, dünya genelinde
olduğu kadar ülkemizde de büyük bir ilgiyle izlendi. Dizinin özellikle Prenses
Diana ile ilgili bölümleri Prens Charles’ın
tepkisine neden oldu ve İngiliz Kraliyet
ailesi ile Netflix arasında ipler sonuna
kadar gerildi. Hala devam eden bu gerginlik ortamında geçtiğimiz haftalarda
bir açıklama yapan Netflix yöneticileri
dizinin yayından kaldırılması gibi bir durumun söz konusu bile olmadığını ifade ettiler. Kraliyet ailesi içerisinde yaşanan olayları oldukça şeffaf bir biçimde
izleyicinin önüne koyan Netflix’te bu tarihi dram dizisinin her sahnesini büyük
bir heyecanla izleyeceksiniz…
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lady dıana

The Crown isimli
dizide Prenses Diana
karakterine başarılı
oyuncu Emma Corin
hayat veriyor.

Hodjapasha Gösteri Merkezi

iki perde komedinin türbülansı

Yaratılanları yeni bir ruhla ve bütün bir kalple kucaklayışı
temsil eden Sema Ayini, Hodjapaşa Gösteri Merkezi’nde.

Her şey yolunda giderken, birden türbülansa girdiniz mi?
Somer Karvan’ın yönetttiği Türbülans oyunu Profilo’da.

sema ayini

Canlı tasavvuf müziği
eşliğinde enfes sema gösterisi
ve Sema geleneğinin spiritüel bakış açısı ile sunulduğu eşsiz sergi
deneyimi, Kültür Merkezi’nin büyüleyici atmosferi ile buluşuyor. Galata
Mevlevileri’nin sunduğu Sema
Gösterisi ve Semazen Dünyası
Sergisi, Hocapaşa Kültür
Merkezi’nde gerçekleşiyor.

gelecek sahne
“Waterproof”
bomontiada

Gelecek
Sema Ayini!

mutlaka izleyin

Derviş aksesuarlarından heykellere, kıyafetlerden
müzik aletlerine kadar sema
kültürü ile ilgili her şeyi bulabileceğiniz bu sergi Sema ayini gösterisini çok daha anlamlı kılıyor.
Başladığı günden itibaren adeta kapalı gişe sergilenen bu
özel gösteriyi mutlaka
mevlevilik
izleyin.
Mevlevilik, adını ve ilkelerinin kurucusu olan Mevlana Celaleddin Rumi’den
(Mevlana) alır. Farsça’dan
Arapça’ya geçmiş bir kelime olan Sema (sufi) ise
mevlevi seremonilerinde
yer alan ve dua eden kişi
anlamında kullanılır.

Bu akşam size muhteşem ürünlerimizi
tanıtacağız. Gerçek
anlamda yaşamınızı
değiştirecek ürünler.
Cildinizi anında canlandıracak makyaj
malzemeleri ve nefes
kesici renkler. İster
kariyer kadını olun isocak
ter işi başından aşkın
bir anne. Yüzünüzde
kaygıdan oluşan çizgileri sileceğiz. Sönük, yorgun
gözleri yok edeceğiz. Aslı İnandık, Asena Girişken,
Melis Ulaş ve Hande Doğandemir’in sahneye taşıdığı
Waterproof Yapı Kredi Bomontiada sahnesinde.
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karanlıkta komedi
trump sahne
Bohem bir heykeltraş
olan Brindsley hayatını değiştirecek bir
fırsat yakalar. Ülkenin en zengin kolleksiyoncusu George
Bumberger, eserlerini
görmek için akşam
evine gelecektir. Ana
sigortanın bir anda
ocak
atmasıyla kesilen
elektrikler, üst üste
gelen davetsiz misafirler, ansızın çıkagelen eski
sevgili ile olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Brindsley acaba hepsi ile başa çıkabilecek mi? Karanlıkta
komedi Trump Sahne’de. Kesinlikle kaçırmayın.
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“süit”
trump sahne

bir gelenek

Mevlevilik felsefesi, 800 yılı aşkın bir
süredir “Sema” ile
gelecek kuşaklara
taşınmaktadır.

manası Mevlana’nın tasavvufu, bireysel ihtiraslardan tamamı ile sıyrılarak sosyal hayatta sınırsız bir sevgi, insanî
bir görüş ve mutlak bir birlik
halinde hayra, güzele ve iyiye

doğru bir gidişi simgeleyen
bir tasavvuftur. Bu tasavvuftan ilham alarak oluşan ve
gelişen Sema, kemâle doğru
manevi bir yolculuğu yani gidiş-gelişi temsil eder. Bu du-

Bir otelin süit odası,
yeni bir hayata adım
atmak üzere evlilik
törenine hazırlanan
genç bir çift, hazırlıkları takip eden yakın
dostları ve hayatlarıocak
na bir anda giren beklenmedik misafirler...
Evlenmek için seçtiğiniz kişi “doğru insan”
değilse ne olur?
Peki ya “doğru insan” tam düğünden önce karşınıza
çıkarsa? İşte bu sorular kahramanlarımızı içinden çıkılmaz olayların ortasına sürüklüyor, kahkahalarımızı
tutamayacaksınız. “Süit” Trump Sahne’de.

24

ruş, Mevlana’nın “Allah’tan aldıklarını kendisine mal etmeden halka ulaştırmasını simgeliyor. Hocapaşa Mevlevilerinin Sema Ayini gösterisi 13
Ocak’ta sizlerle birlikte.
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neredeyse her parçası elle takılmış
6,3 litrelik V8 moturu, 6,5 metreyi geçen boyu ile neredeyse
her parçası elle takılmış. Rakipsiz işçilik. İnanılır gibi değil.

En İyisi Ya da Hiç
Mercedes-Benz’in yarınlar için çabaladığı her şeyin en
mükemmel karşılığı. Mercedes-Benz 600 Pullman!
pullman 600

Yedi yıl süren
aşırı yoğun bir tasarım sürecinin ardından doğdu Mercedes-Benz 600 Pullman. Klasik
Mercedes-Benz işçiliğinin zirvesi... İsimleri şimdi iki efsane olarak anılan Paul Bracq ve
Bruno Sacco imzası ile. Dönemine göre gerçekten inanılmaz
bir güce ve konfora sahipti. O
tasarlanırken mühendislerinin
asıl hedefi; basit fikirlerin herhangi bir sınırlama olmaksızın,
maliyetle, bir arabayı ne kadar
harika bir hale getirebileceğini
kanıtlamaktı. Hala bütün klasik tutkunlarının nefeslerini kesen bu limuzin, pencerelerden
bagaja kadar her şeyi çalıştıran dahili bir hidrolik sistemle
birlikte sıra dışı bir güce ve yeteneğe sahipti. Markanın güncel Maybach modellerinde var
olan teknik özellikleri bile akıl
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bir hayal gibi

alacak gibi değilken, 49 yıl önce üretilen bir aracın donanım
seviyesindeki kusursuzluk gerçekten çok şaşırtıcı. Lüks anlayışı sadece iç mekanından
ibaret olmayan 600 Pullman;
tampondan, çamurluklara çamurluklardan ise alt eteklere
kadar, devam eden tarifsiz zariflikteki krom detayları ile her
köşesinde dolu dolu bir lüks
ışıltısı ile adeta ışıldıyor. Kaliteli
ve parlak malzemeden yapılan
cam kenarları ile 600 Pullman,
her ayrıntısı ile ince düşünülmüş bir tasarımın ifadesi olarak Mercedes-Benz ailesinde
yerini alıyor. Kışkırtıcı, zarif ve
zamanın çok ama ötesinde...
Kelimenin tam anlamıyla o dönemin adeta Maybach’ı olan
600 Pullman, Mercedes Benz’in
bugün için çabaladığı her şeyin mükemmel bir karşılığıdır:

600

Politikacılardan ileri gelenlere, kraliyet ailesinden
Elvis Presley gibi ünlülere kadar herkes dahil olmak üzere
çok sayıda seçkini cezbeden
bu kusursuz otomobil, bir
koleksiyonerin kurabileceği en büyük
hayal.

şimdi
izle

PULLMAN
GELECEK OTOMOTİV

bir marka, bir adam, ikisi de yıldız!

o tüm tabuları yıktı ve efsane oldu

Tasarımlarını bir felsefe ile bütünleştiren Bruno Sacco,
en az Mercedes-Benz kadar ün yapmış bir tasarımcıdır.

Onun yarattığı her
otomobil, zihinlerimize
işlenen ‘Mercedes’
algısının bir ilmeği
niteliğindeydi!

Mercedes-Benz
Bruno
Sacco

hazırlayan

Sektörde alışılmışların dışına çıktı. Gerçek bir efsane olmayı
seçti. Döneme damga vuran martı kanat C111’i yarattı.

şimdi
izle

bruno sacco’nun
tasarım felsefesi

20. yüzyılın sonlarının en etkili
otomotiv tasarımcılarından biri olarak kabul edilen ve bir duvar dolusu
ödülle şöhret salonuna adını yazdıran Sacco’nun tasarım anlayışı,
Mercedes Benz’in tasarım felsefesi haline geldi. Hala izlerini
üzerinde yaşatmaya
devam ediyor.

Öyküm Yılmaz
bruno sacco Gözlerinizi kapatın ve bir
Mercedes-Benz hayal etmeye çalışın.
Hangi modeli düşündünüz? Tüm zamanların favorisi W124 müydü? Belki
de görkemiyle birçok otomobil tutkununun hayallerini süsleyen bir C126
500 SEC? Hangi araba olursa olsun,
şüphesiz ki Mercedes-Benz’in daha
ilk yıllarından beri koruduğu benzersiz imajın ışıltılarını yansıtıyordur. İşte
bu ikonik Mercedes estetiği, 1975 ile
1999 yılları arasında markayı yöneten
İtalyan tasarımcı ve mühendis Bruno
Sacco tarafından yaratıldı. Daha küçük yaşlarından itibaren otomobillere
ilgi duyan yetenekli tasarımcı, 1958
yılında Alman otomabil devi ‘Daimler-Benz’ ile başladığı kariyerinde şöhrete giden yolda emin adımlarla ilerle-

di. Başlangıçta sektörün harika adamları Friedrich Geiger ve Paul Bracq liderliğinde çalışan Bruno Sacco, takvimler
1975’i gösterdiğinde yeteneği ve azmi
sayesinde Mercedes-Benz’in şef tasarımcısı olmayı başardı. Bu Mercedes
için yepyeni bir devrin başlangıcıydı…
Onun yarattığı her otomobil, zihinlerimize işlenen ‘Mercedes’ algısının bir ilmeği niteliğindeydi. “Bir Mercedes, daima bir Mercedes’e benzemelidir.” felsefesini tasarımlarında yaşatan ve bu
felsefeyi markayla bütünleştiren Bruno
Sacco, en az Mercedes kadar ünlü bir
tasarımcıdır. 230 SL roadster ve 600
Pullman, w123 ve w126 gibi efsanelerin mimarı olan yetenekli mühendis,
tabuları yıktı ve döneme damga vuran
martı kanat C111’ inde mimarı oldu.
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Bruno Sacco
efsanesi

Bir Mercedes sadece bir Mercedes’e
benzemelidir. İşte
bu, Sacco’nun
felsefesidir.
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spor sağlık ve eğlence bir arada
Palandöken otelleri, ödüllü kayak pistlerine sahiptir. Aynı
zamanda sağlık ve eğlence aktiviteleri ile oldukça ünlüdür.

Palandöken

Palandöken
Palandöken yolculuğumuzun en
keyfli yanı GLC ile konuşmaktı.

palandökene yolculuk

Üç yanı denizlerle, dört bir yanı ise adeta bir mücevher gibi parlayan tarihi ve kültürel
hazinelerle dolu olan güzel ülkemizi;
Mercedes-Benz ile bir ucundan diğer
ucuna kadar keşfetmeye devam ediyoruz. 2021’e merhaba demeye hazırlandığımız bu günlerde, Kış turizminin kalbi niteliğini taşıyan ve her yıl dünyanın
çeşitli ülkelerinden gelen binlerce turisti bembeyaz karlarının üzerinde ağırlayan Palandöken’in sezonu başlamış
bulunuyor. Biz de vakit kaybetmeden
çantalarımızı hazırlıyoruz ve Palandöken’i bir kez daha keşfetmek için yola
koyuluyoruz. Bu gezimiz için Gelecek
Otomotiv Vadi Park’ın bize tahsis ettiği
otomobil, Mercedes-Benz’in gücünü
karakterinden alan muhteşem SUV’si
GLC. Konfor yolculuğu başlıyor.
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saat sürecek olan yolculuğumuza başbaşlamadan önce her zamanki gibi Gelecek Otomotiv Vadi Park’a giderek otomobilimizin genel bir kontrolünü yaptırmayı ihmal etmiyoruz. Kar lastiklerimizi kontrol edip zincirlerimizi de alarak
yola koyuluyoruz. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Eğer sizlerde yakın
zamanda bir Palandöken gezisi planlıyorsanız yola çıkmadan önce oteller
ile görüşmeyi ihmal etmeyin. Pandemi
dolayısı ile çoğu otel ya kapalı ya da
kısıtlı olarak hizmet veriyor. Bu yüzden otelinizi önceden planlamanız çok
önemli. Yolculuğumuzun ilk mola yeri
Ankara olacak. Trafik ise gayet rahat.
GLC için yapacağımız ilk yorum şu, “içi
çok geniş”. Bagajımıza üç valiz yerleştirmemize rağmen yarısı boş kaldı.

Online Servis Randevusu

stler
i
p
n
e
k
ö
d
n
pala
güney lifti

Her şeyi ve her yeri bilen GLC
ile yorulmadan güvenli bir şekilde
Ankara’ya kadar geldik. Yolculuğumuz o kadar rahat ve eğlenceli geçti ki bir ara gerçekten
yemekleri de GLC ödeyecek
sandık. Şaka gibi bir
konfor.

istanbul-erzurum Yaklaşık olarak 14

GELECEK erzurum

Kayak Merkezi

GLC, şu an
biz neredeyiz?

EJDER LİFTİ
gondol lifti

t
bambi lif
MBUX KEYFİ

GLC’nin en sevdiğimiz
yanı, ön cama tanımlanmış panel ekran ile MBUX
sistemi oldu. Yolculuğumuz
esnasında otomobilimizin
bizimle konuşması eşsiz bir deneyimdi.

kablosuz

Cep telefonumun
şarj kablosunu
valizden hiç çıkarmadım. GLC, şarj
işini kablosuz
halletti.

palandöken kayak merkezi!

türkiye’nin en uzun pistleri

Palandöken Kayak Merkezi 2011’de Dünya Üniversiteler Kış
Oyunları’na ev sahipliği yapmış, adını dünyaya duyurmuştur.

palandöken Mertler ve Da-

daşlar diyarı diye adlandırılan
Erzurum’un ülkemize mücevher mahiyetinde bir armağanı
olan ve adeta bir “marka” niteliği taşıyan bu eşsiz beldemiz,
Coğrafik konumu dolayısı ile
Türkiye’nin kayak turizmine en
elverişli bölgelerinden biridir.
Palandöken’de kış mevsimi erken başlar ve geç biter. İşte bu
yüzden kayakseverlerin her zaman öncelikli tercihi olmuştur.

eğlence Palandöken’de yerli
ve yabancı turistlerin sayısı
kış sezonunda bir hayli artış
gösterdiği için gece hayatı da
bu aylarda oldukça hareketli
geçmektedir. Sosyal mesafe
kurallarını ihlal etmeden konser etkinlikleri şenlikler, yarışmalar ve birbirinden neşeli eğlence organizasyonları yapılmaktadır. Ayrıca açıkhavada
yapılan sucuk ekmek ve varil
partileri oldukça meşhurdur.

en yüksek sezonu Palandö-

Ne Yenir? Palandöken’de ye-

nilebilecek en güzel şeyler, Erzurum mutfağı etrafında şekillenmektedir. Oldukça zengin ve lezzetli bir içeriğe sahip olan Erzurum mutfağının
en popüler lezzetleri arasında
Cağ Kebabı, Şiş Köfte ve Kadayıf Dolması listenin en başında yer alır. Birde sık aralıklarla
konumlanan gece çorbacılarının hünerleri dillere destandır.

kayak pİstlerİ Bölgede üç
adet kayak pisti bulunmaktadır. Pistler arasında en bilinen Erzurum Boğazı’dır. Yani
diğer adı ile, hepimizin bildiği,
Palandöken Kayak Merkezi.
Gez Yaylası ve Konaklı ise diğer iki kayak merkezidir. Palandöken kayak merkezinde
iki adet olimpik pist bulunur.
Hepsi zorluk seviyesine göre
derecelendirilmiştir. Tüm pistlerin en uzunu 12 km’dir.

otellerİ Palandöken otelleri kış sporlarını sevenler için
harika imkanlar sunmaktadır.
Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından Türkiye’nin 2.
büyük kayak merkezi ilan edilen Palandöken’de kayak bilmeyenler için dünyanın önde
gelen kayak eğitmenlerinden
ders alma imkanı da bulunmaktadır. Oksijen, eğlence, huzur ve macera dolu bir tatil Palandöken’de sizleri bekliyor.

GELECEK erzurum

Online Servis Randevusu

GELECEK OTOMOTİV / ERZURUM Palandöken gezimizi tamamladıktan sonra geri
dönüş için yola çıkmadan önce Gelecek Erzurum’a uğrayarak GLC’nin tüm genel
bakım ve kontrollerini yaptırmayı ihmal etmedik... Teşekkürler Gelecek!

Yeniden Tanımlanan yeni GLC!

GLC, SUV’ye özgü daha güçlü bir varoluş sunuyor,
üstelik kendini hiç zorlamadan. Modern lüksün
sembolü. Standart yüksek performanslı LED
farlara sahip ön kısım ve arka kısımdaki
yeniden tasarlanan egzoz çıkışı
Konfor
GLC SUV’nin yeni öne çıkan
özellikleridir.
GLC’nin tüm gü-

Palandöken

ken’de her yıl Aralık ayı itibari
ile kayak sezonu açılır. Ayrıca
bölgede Nisan ayına kadar kar
görmek mümkündür. Kısa kulvar pateni, Buz Hokeyi ve short
track sporu Palandöken’in en
meşhur etkinliklerindendir. Biz
konaklamak için Palandöken
Sway Hotel’i tercih ettik. Otelimize yerleşip akşam yemeğine kadar dinleniyoruz.

Türkiye’nin en uzun kayak pistlerine sahip olan Palandöken
Kayak Merkezi’nde bu deneyimi siz de yaşamalısınız.

venlik ve yardımcı
sistemleri karmaşık
sürüş durumlarında
yükünüzü bir hayli
hafifletir.

GELECEK OTOMOTİV
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iyi beslenme ve düzenli uyku
Tatilinizde çocuklarınızın uyku düzenini kesinlikle değiştirmeyin. Bol sıvı ve meyve tüketimine özen gösterin.

Tatile Giderken
Kış tatilcileri bu dönemde dikkatli
olmalı! Sağlıklı ve huzurlu bir tatil
için sertifikalı kış tatili rotaları...
Blagoy Lerga Delta Hotels By Marriott Bodrum / Genel Müdür

kış tatili

kış tatilcileri Virüs salgını ile birlikte dünya yeni bir düzene hazırlanıyor.
Alışkanlıklar ve tercihler hızla değişiyor. Turizm sektörü çalışanları olarak,
bizler de, bir yandan salgınla mücadele ediyoruz diğer yandan ise yeni bir
normalleşme süreci için hazırlık yaparak bakanlıklarımız tarafından belirlenen tüm kriterleri daha geniş çaplı ek
önlem paketleri dahilinde işletmelerimize titizlikle uyguluyoruz. Ve gelelim
asıl konumuza... Yeni yıl tüm heyecanı
ile yaklaşıyor. Kış tatilcileri ne yapacaklar? Tatil planlarını erteleyip bir sonraki yılbaşını beklemek onları ne kadar
mutlu edecek? Yoksa artık yeter diyerek yeni yıla Palandöken’in ödüllü pistlerinde çılgınlar gibi snowboard yaparak mı girecekler? Ya da Yalova’nın şifalı sularına kendilerini bırakarak...
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İstanbul

gitmek ya da gitmemek Öncelikle belirtmek isterim ki virüse karşı mücadelede atılacak en güçlü adım, bireysel ölçüde herkesin bu konuda sorumluluğu
olduğunun farkına varması ve bu doğrultuda belirlenen tüm kurallara eksiksiz olarak uymasıdır. Bu yüzden ilk olarak doktorunuza başvurup risk kontrollerinizi yaptırmanız önemli. Tatil kararı
ancak bu aşamadan sonra alınmalıdır.
Bir sonraki adımınız ise gideceğiniz yere karar vermek ve orada bakanlık tarafından hijyen sertifikası verilmiş ve tüm
genelgelere titizlikle uyan tesisi belirlemeniz olacaktır. Ayrıca mümkün olduğunca yakın olan tatil bölgelerini seçmenizde fayda var. Çünkü bu süreçte
toplu taşıma araçlarını kullanmak yerine kendi aracınızla seyahat etmeniz daha sağlıklı ve daha güvenli olacaktır.

Yurtiçi tatil
rotaları
Şile

Yalova
Şirince

Bursa
hes kodu

Tatil için yola
çıkmadan önce
tüm aile bireylerinin HES KODU
olduğundan
emin olun.

dikkat

Malesef sevdiklerimiz ile birlikte gülümseyerek, böyle
selfieler çekmeyi
bir müddet daha
özleyeceğiz.

Bolu
Ağva

Safranbolu
Sapanca

Abant

Yedigöller

Palandöken

Erzurum

doğa ile iç içe bir yılbaşı tatili
İstanbul’a çok yakın olan Şile, Ağva ve Şirince bölgelerini
tercih ederek sakin ve doğal bir yılbaşı tatili geçirebilirsiniz.

safranbolu ve yedigöller bölgesi
Tarihi evleri, eşsiz lezzetleri ve renkli dükkanları ile Safranbolu
ya da el değmemiş doğası ile Yedigöller Bölgesi. Karar sizin...

yalova

Çağlar öncesinden gelen en doğal
yöntemleri günümüz teknolojileri
ile birleştirerek hizmet veren Spa
ve Wellness otelleri ile her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan
Sapanca, Yalova ve Bursa bölgeleri İstanbul’a ve Ankara’ya yakınlığının yanı sıra Dünyanın en özel
termal kaynaklarına sahip olması
nedeni ile yaz ve kış tatilcilerinin
vazgeçilmez adresleridir. Maşukiye ve Kırkpınar bölgeleri ile popüler olan Sapanca, doğa ve macera
seven tatilciler için muhteşem bir
alternatiftir. İyi eğlenceler...

blagoy lerga

sakin, huzurlu,
sağlıklı ve yakın bir
tatil beldesi “abant”
İstanbul’a ve Ankara’ya yakınlığı
ile bilinen Abant, özellikle haftasonu tatilcilerinin öncelikli tercihi
olmuştur. Temiz havası, el değmemiş doğası ve enfes göl manzaraları ile doğa temalı bir tatil için en
ideal rotalardan biri olan Abant’ta
dilerseniz yürüyüş yapabilir ya da
bisiklet kiralayarak tüm bölgeyi bir
ucundan diğer ucuna keyifle keşfedebilirsiniz. Ormanda koşu, ok-

çuluk, trekking ve atlı yürüyüş gibi doğa sporları alanında oldukça
yaygın bir üne sahip olan bu eşsiz
belde, butik hizmet veren hijyen
sertifikalı otelleri ile de tüm misafirlerine kış sezonu boyunca konforlu ve bir o kadar da güvenli hizmet sunmaktadır. Şehirden doğaya kaçmak ve bedeninizin yanı sıra ruhunuzu dinlendirmek istiyorsanız Abant tam size göre.

BOLU

bolu

SAPANCA

tazelik, yenilik ve macera...
Sapanca, yalova ve bursa!

abant

Sosyal mesafe kurallarını lütfen ihlal
etmeyin ve yanınıza
bol miktarda maske
ve dezenfektan almayı sakın unutmayın.

bursa / uludağ
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Spa ve termal otellerinin
yanısıra dünyanın en iyi kayak pistlerine sahip olan popüler
beldesi Uludağ ile her yıl binlerce
ziyaretçiyi ağırlayan Bursa, tüm
beklentilerinizi fazlası ile karşılayacaktır. Seyahate çıkmadan
önce otelleri arayıp genel
bir bilgi almayı ihmal
etmeyin.

bolu

Yedigöller Bölgesi,
milli parkı ve geniş
ormanlık alanları ile
Bolu’da huzurlu bir
yılbaşı tatili geçirebilirsiniz.

kültür ve huzur tatili Türkiye’nin doğa harika-

sı rotalarından biri olan Bolu aynı zamanda dünya çapındaki şefleri ve lezzetli mutfağı ile de öne
çıkıyor. Ankara, Bursa gibi büyük kentlere oldukça yakın bir konumda yer alan Bolu, İstanbul’a da
yakın bir konumda yer alması sebebiyle kış tatilcileri tarafından yoğun olarak talep görüyor.

bursa

yalova

uludağ sapanca

GELECEK OTOMOTİV

AMG 4,0 litre V8 bıturbo motor
Mercedes-AMG’den 4,0 litre V8 motor, çok hassas dozajlanabilen güç çıkışı ve patlayıcı güç dağılımı ile büyüler.

AMG GT 4 Kapı Coupé
3 farklı AMG tasarımı. Performans artık 4 kapılı.
büyük düşünüldü Bireysellik için daha fazla alan. Daha fazla değişkenlik
ve daha fazla Driving Performance...
Yüksek performansın yeni şekli olan
Mercedes AMG GT 4 Kapılı Coupé,
AMG GT model ailesinin ilk dört kapılı spor otomobili olma özelliği taşıyor ve kullanıcısına sürüş deneyimi-

ni adeta başka bir boyutta yaşatıyor.
AMG DYNAMIC PLUS paketi, arka aks
yönlendirme sistemi, duygusal motor
sesi ve AMG RIDE CONTROL+ havalı
süspansiyon sistemi onun öne çıkan
diğer önemli özellikleri arasında yer
alıyor. Etkileyici spor otomobil performansını zarif bir dört kapılı pratiklikle

birleştiren bu 4 Kapılı muhteşem otomobil yardımcı sistemleri sayesinde
daha hassas bir analiz ve daha hızlı
bir müdahale yeteneği ile tüm GT modelleri arasında yıldız gibi parlıyor. 43,
53 ve 63 olmak üzere üç farklı motor
seçeneği sunan 4 Kapılı Coupé, 0 ‘dan
100 km/saat’e 3.2 sn’de ulaşıyor.

Onu şimdi görmek
istiyorsan bizi
Görüntülü olarak
arayabilirsin.
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4 kapı Coupé

Mercedes-Benz
sürüş yardım sistemleri ile örnek
niteliğinde güvenlik sergiliyor.

AMG GT 53
sürüş dinamiği

şimdi
izle
amg gt 63 s 4 matıc+ Yarış sporla-

rı seviyesinde nefes kesici bir sürüş dinamiği sunan AMG GT 63 S
4MATIC+, kullanıcısına eşsiz bir
deneyim ve yüksek konfor yaşatıyor. Ailesinin en üst sırasında yer
alan AMG GT 63 S, 0’dan 100 km/
saate sadece 3,2 saniyede ulaşır.

GELECEK OTOMOTİV

Virajlarda sıra dışı bir
performansa sahip olan
AMG 4-Kapı Coupé, yalnızca 3,2
saniyede 0’dan 100 km/saat’e
ulaşmakla kalmaz, drift modunu
da içeren ilave sürüş programı
RACE sayesinde son derece
sportif sürüş manevralarını da mümkün
kılar.

daha hızlı ve çok daha güvenli

daha estetik ve daha konforlu!

Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé en yeni güvenlik sistemleri
ile yükünüzü önemli ölçüde azaltabilir ve sizi koruyabilir.

Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé’de, hedefinize emniyetli
ve rahat bir şekilde ulaşmanız için her şey düşünüldü.

gt Motoru

AMG GT 4-Kapı
Coupé’nin motorları her şeyini ortaya koymak için
yaratıldı.

AMG GT 43
o, hep zirvede

Derin bir motor kaputuna, baskın bir ön gövdeye
ve kaslı bir vücut diline sahip
çarpıcı bir tasarım... AMG GT 53
4 Kapılı Coupé’nin sportif genleri
ön planda. 6 silindirli motor, aktif
aerodinami ve AMG SPEEDSHIFT TCT 9 ileri vitesli
şanzıman. O, hep
zirvede.

27

amg gt 53 4 matıc+ Beklenmedik

şekilde çok yönlü ve eşsiz bir tasarım örneği. Yeni Mercedes AMG
GT 4 Kapı Coupé, etkileyici spor
otomobil performansını büyüleyici bir iç dizayn ve zarif bir dört
kapılı otomobilin günlük kullanım
rahatlığıyla birleştiriyor.

KEŞFET!

Driving Performance’ı keşfetmek istiyorsanız Gelecek
Otomotiv’i arayabilirsiniz.

AMG GT 63 S

GELECEK OTOMOTİV

mercedes-AMG gt, GT S, GT C ve GT R
AMG GT Coupé, tüm duyularınız için saf sürüş keyfidir.
Bu deneyim sadece ilave üç model varyasyonu ile artırılır.

amg gt coupe O, sadece perfor-

mans için doğmuştur ve bunun
için geliştirilmiştir... 4,0 litrelik
V8 Biturbo motoru ile bu nefes
kesici otomobil, kesin olarak bir
hız canavarıdır. Onun tek rakibi
aynı ailenin üyesi olduğu diğer
3 GT kardeşidir ve pistte kendisini sadece onların sollamasına izin verir. Yakıt basıncından egzoz yönlendirmesine kadar her açıdan en son teknoloji

ile dizayn edilen bu muhteşem
granturismo, aynı zamanda sadece yarış arabaları için geliştirilen Nanoslide (silindir duvarı) teknolojisine sahiptir. Onun
en büyük hedefi AMG Driving
Performance özelliğini çok dadaha yüksek derecelere taşımaktır. Sınırları test etmek isteteyen ve sadece bu hedef için
yaşayan mühendislerin tutkusu ile tasarlanan AMG GT Cou-

pé, gövde tasarımı ile de adeta
baştan çıkarıcıdır ve rüzgarla
birlikte kalpleri de fetheder. Dış
dizaynı ile parlak ayrıntıları, sürüş esnasında hava akışını atletizme dönüştürürken LED farları sayesinde ise göz alıcı bir
aydınlatma performansı sergilemektedir. O, hedefinize sadece hızlı bir şekilde değil aynı
zamanda dinlenmiş ve güvenli
bir şekilde ulaşmanızı sağlar.

Coupé

Mercedes

AMG GT
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AMG GT Coupé, ileri atılma dürtüsünün
en saf hali. Rüyalarınız ele geçirildi...

Amg GT

AMG GT Coupé

Onu şimdi görmek
istiyorsan bizi
Görüntülü olarak
arayabilirsin.

şimdi
izle

AMG GT COUPE
Fiyat Al!
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Hafiflik, performans ile buluşuyor
Mercedes AMG GT Coupé, yarış sporları seviyesinde olan
bir aracın performans değerlerine ve ağırlığına sahiptir.

Mercedes-AMG GT’nin sürüş dinamiği
Mercedes-Benz’in inovatif yeteneği ve mühendislerinin
tutkusu, tüm AMG GT modelleri ile adeta yola yansıyor.

o bir ikon!
“Mercedes-AMG GT R”

Mercedes

AMG GT R

Mercedes AMG serisinin bir
yarış ikonu olduğunun en dikkat çekici örneklerinden biri de
AMG GT R adı verilen bu yeşil
canavar... Onun en büyük hedefi, AMG sürüş dinamiğinin
sınırlarını daha yükseğe
yani zirveye çıkarmak.

amg gt R / “Performansın
saf halini deneyimleyin”
0’dan 100’e 3,6 sn Onunla finali ol-

mayan bir yarışın içinde bulacaksınız kendinizi. 0’dan 100 km/saat’e 3,6 saniyede ulaşması ile bu
yeşil canavar, sürat tutkunlarının
adeta hayallerini süslüyor.

amg gt C / “GÜÇLÜ GÖRÜNÜM
VE ZAMANSIZ ZARAFET”
0’dan 100’e 3,7 sn Mercedes AMG

GT C Coupé sahip olduğu spesifik AMG bileşenleri sayesinde nefes kesici bir şekilde 3,7 saniyede
0’dan 100 km/saate yani 317 km/
saat azami hıza ulaşabiliyor

çok çekici

Mercedes-AMG
GT C, güçlü görünümü ve büyük
tekerlekleri ile dikkat çekiyor.

Mercedes

0’dan 100’e 3,8 sn Mercedes AMG
GT S 310 km/saatlik azami hızı
ve 0’dan 100 km / saat’e yalnızca
3,8 saniyede ulaşabilmesi ile bütün rakiplerini geride bırakıyor. En
ince ayrıntısına kadar düşünülerek örnek bir mühendislik ruhu ile
dizayn edilen Mükemmel konforu
dışında dikkatleri üzerine çeken
bir diğer özelliği de yarış pistine yatkın yapısı için özel olarak
tasarlanmış ilave “RACE” sürüş
programı… Yolun tek cümle ile tozunu attıran bu atletizm abidesine ilk sürüşte aşık olacaksınız.

AMG GT S

mercedes-amg gt s / “Yolun
tozunu attıran atletizm”

performans

çok yetenekli

Mercedes-AMG GT,
mükemmel performansını performans
odaklı araç mimarisine borçludur.

AMG GT S’nin yürüyen
aksamı, konforludan sportife kadar üç kademeli olarak
ayarlanabilir. Tüm GT modelleri
gibi GT S’de ideal bir ağırlık dağılımına sahiptir ve özellikle virajlarda son derece yeteneklidir.
Sonuç olarak tüm yarışlar
virajlarda kazanılır öyle
değil mi?

GELECEK OTOMOTİV
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asfalta tutun ve gökyüzüne dokun
Bir Mercedes-AMG Roadster yalnızca yüksek teknoloji ile
çalışır. Asfalta güvenle tutunur ve gökyüzüne dokunur.

Doğrudan yarış pistinden gelen performans...
bir üstü
açık sürüş hissiyatı ve tüm duyularınıza hitap eden saf bir sürüş keyfi. AMG
GT Roadster’den söz ediyoruz. Mercedes Benz’in doğrudan yarış pistinden
gelen performans elçileri... Bir AMG
GT Roadster deneyimini sadece ilave
üç model varyasyonu artırmak müm-

kündür. AMG GT S, AMG GT C ve AMG
GT R... Farklı tasarım tarzlarına, farklı
motor seçeneklerine ve farklı yürüyen
aksamlara sahip olan bu dört GT modelinin tek bir ortak özelliği var: “İleriye atılma istekleri”... Zemine tutunan,
gökyüzüne dokunan bu hız canavarları ile rüzgarı bile kontrol edebilirsiniz.

Çünkü onun sahip olduğu her şey, sadece performansına katkı sağlaması
için tasarlandı ve geliştirildi. Dışı kadar içi de atletik AMG GT Roadster’in.
Formunun adeta zirvesinde olan bir
sporcu gibi. Hızlı ve güvenli. Ondan
daha yoğun bir spor otomobil deneyimi yoktur. Rüyalarınız ele geçirildi.

AMG-GT Roadster
Fiyat Al!

Roadster

AMG GT
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Onu şimdi görmek
istiyorsan bizi
Görüntülü olarak
arayabilirsin.

Roadster

amg gt roadster Benzersiz

AMG GT

AMG GT Roadster

şimdi
izle

daha fazla sürüş, daha fazla gt!
Motor gücü, konforu ve eşsiz sürüş keyfi ile AMG GT
Roadster, diğer versiyonlarına göre çok daha fazla GT...

onunla rüyalarınıza kavuşun!
AMG Driving Performance’ı yeni AMG Roadster’da tüm
duyularınızla deneyimleyin. Onunla rüyalarınıza kavuşun.

amg gt s Mercedes-AMG GT Roa-

o bir macera

amg gt c / “Sürüş yapmak
maceraya dönüştüğünde”
0’dan 100’e 3,7 sn O 316 km/saat
azami hız ve 0’dan 100 km/saat’e
3,7 saniyede çıkış. AMG arka aks
direksiyon tertibatı ve 3 aşamalı
AMG RIDE CONTROL sistemi öne
çıkan özellikleri arasında.

performans

amg gt r / “daha fazla
sürüş performansı”
heyecan verici Güzel ve çirkinin

heyecan verici birleşimidir AMG
GT R Roadster... Etkileyici tasarımı,
açık hava yaşam tarzıyla birleştirir. Hafif yapısı ile AMG GT R seçkin performansın yeni etiketidir.

ona güven

Kusursuz, güvenli.
Mercedes-AMG GT
Roadster, yüksek
performans için
yaratıldı.

Roadster

Roadster

AMG GT C

Mercedes-AMG GT C
Roadster, bir spor otomobili
deneyimlemenin en yoğun halidir. Sınırları olmayan bir üstü
açık sürüş keyfi ve etkileyici bir
performans ve tüm duyguların zirveye çıkmasını sağlayan eşsiz
bir iç tasarım örneği. Onunla
geçirdiğiniz her saniye
ayrı bir macera.

dster, halihazırda ön plana çıkan
performansı “GT S” ile bir farklılık daha yaşıyor. 384 kW’lık (522
BG) ve 670 nm’lik AMG 4,0 litre
V8 biturbo motor, Mercedes-AMG
GT’ye göre 34 kW (46 BG) daha
fazla güç sunuyor. Ayrıca AMG
RIDE CONTROL sistemi sayesinde otomobilin tüm yürüyen aksamı, konforludan sportifiğe kadar
üç kademeli olarak ayarlanabiliyor. 308 km/saat’lik azami hıza sahip olan GT R, 0’dan 100 km/saat’e
sadece 3,8 saniyede ulaşıyor.

AMG GT S

amg gt s roadster / “tüm
duyularınıza hitab ediyor”

çekiş ve denge

Mercedes-AMG
GT Roadster’ın araç
mimarisi, olağanüstü bir yarış sporu
performansı
sağlıyor.

AMG GT Roadster’ın
enine aks yapılı tahrik aksamı, çekişi olumlu yönde etkiliyor
ve tüm gövdede dengeli bir ağırlık
dağılımı sağlıyor. AMG arka aks
diferansiyel kilidi özellikle sportif
sürüş tarzında çekişi iyileştirerek virajın içinde kalan çekiş
tekerleğinin kaymasını önlüyor.

GELECEK OTOMOTİV
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% 40’a varan indirim oranları
Yılbaşı gecenizi özel kılacak bir çok hediye alternatifi, %40’a
varan indirim oranları ile MB Collection’da sizleri bekliyor.

MB Collection
Sportif, şık, zarif ve çok etkileyici...
Yeni yılın en özel hediye seçenekleri
Gelecek Otomotiv MB Collection’da.

amg t-shırt

güneş gözlüğü

Titanyum çerçeve,
AMG elmas desenli güneş gözlüğü.
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mercedes-benz
Mat siyah renkli
spor ve seyahat
çantası.

www.lidyana.com

F1 tutkunlarına özel
orijinal AMG Petronas baskılı erkek T-Shirt... Dar kesimi,
yanlarda çizgili askısı, düğme
bandı ve polo yakası ile AMG
T-Shirt yeni yılda erkekler
için şık ve özel bir hediye alternatifi.

MB
COLLECTION
2021

F1 tutkunları

AMG Petronas
Team T-Shirt ve
Sweatshirt’ler.

mb-kulaklık

Uzun süreli mükemmel
dinleme keyfi için optimum
uyum ve yüksek kullanım
rahatlığına sahip olan Mercedes-Benz Bluetooth kulaklık,
3D ses efekti sayesinde
muhteşem bir ses deneyimi sunar.

GELECEK OTOMOTİV

f1 heyecanını üzerinizde taşıyın

tutkunuz, yaşam tarzınız olsun

F1 2020’nin tarih yazan kahramanı AMG Petronas takımının orijinal T-Shirt ve Sweetshirtleri MB Collection’da.

şık ve etkileyici

Mercedes Style

garmın
venu kol
saati!

Mercedes-Benz’i üzerinizde taşıyın. MB Collection’a
bir göz atın ve tutkunuzu yaşam tarzınız haline getirin.

Mercedes Benz tasarımlı ön kadranı ile şık bir yeni
yıl hediyesi olarak önerebileceğimiz Garmin Venü kol saati,
farklı dil seçeneklerinin yanı
sıra kalp atış hızı ve stres
seviyesi gibi yaşamsal
verileri de ölçer.

aksesuar

AMG şıklığınızı
zarif bir aksesuar
ile tamamlayın.

zarif ürünler!

Bisikletler, Mercedes
Benz logolu anahtarlıklar,
kristal taşlı USB’ler ve takı
seçenekleri, defterler, kalemler parfümler ve daha
birçok zarif hediye seçeneği MB Collection’da.
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lanybook

Mercedes Benz
Lanybook Defter ve kalem.

parfümler

Mercedes Benz
Vip Club parfüm
seçenekleri.

GELECEK OTOMOTİV

ona sanat al, sanata önem ver!
Bu yılbaşında cüzdanı, çantayı ve saati kendinize alın.
Sevdikleriniz için farklı bir şey yapın. Onlara sanat verin.

Ona Sanat Al!
Yeniliğin simgesi, beraberliğin imgesi ve umutların
öznesi olan bu yılbaşında sevdikleriniz için farklı bir
hediye seçeneği arıyorsanız onlara sanat alın!
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paşabahçe

Osmanlı Serisi

pluscanvas.com
Picasso Tablo

esİn Çakır

Rodin Büst
GELECEK OTOMOTİV

antikalar

Taklit veya gerçek!
Bütçenize göre karar verebileceğiniz
yüzlerce seçenek
sizi bekliyor.

ulaşılabilir

Tıpkı orjinali gibi.
Dünyanın en ünlü
eserlerini evinizin
duvarına asmak
hayal değil.

hatıra.com

Bakır Buhurdanlık

pluscanvas.com
G.Klimt Tablo

Sibel Nİksarlı
Bronz Heykel

onlıne

Sizler için seçtiğimiz bu özel parçaları dilerseniz
online sipariş
edebilirsiniz.

sanat

Resimden heykele birçok alternatif
mevcut. Üstelik
oldukça ekonomik
diyebiliriz.

paşabahçe

Osmanlı Sürahi

pluscanvas.com
G.Klimt Tablo

Ayhan Tomak
Saklı Yaşam

Yeni yıl hediyeniz Gelecek Otomotiv’den!
Yeni yılda yeni yolculuklarınız, çok daha keyifli geçecek. Gelecek Otomotiv’den
siz değerli takipçilerine Mercedes-Benz Bluetooth Kulaklık hediye!

şimdi
izle

Daha çok
yıldız, daha
çok kazanma
şansı!

Eğlenmenin Mercedes halini keşfetmek için yapmanız gerekenler:
Instagram üzerinden @gelecekotomotiv hesabını takibe almak.
Gönderiyi beğenerek 3 yıldız arkadaşınızı bu gönderimizin
altına etiketleyerek yanına yıldız koymak.

Hediyemizi kazanan şanslı kullanıcımızı 31 Aralık günü saat 20:00’da @gelecekotomotiv hesabımızın hikayesinde açıklayacağız

orhan öz’den saç ve makyaj tüyoları
Ünlü saç ve güzellik danışmanı Orhan Öz’den yılbaşı gecenize ışıltı ve güzellik katacak popüler saç ve makyaj trendleri.

“Ceylan
Gözler”,
2021’in en
popüler
makyaj
trendleri
arasında.

YILBAŞI

gecesi
Orhan Öz Saç ve Güzellik Danışmanı

Yeni yıla evde girecek olmanız neyi
değiştirir? Trend bir makyaj ve şık
bir saç modeli daha iyi hissettirir.

GOTİK
DUDAKLAR

DOLGUN
KAŞLAR

koyu tonlar Bu yılın mak-

KAŞLAR YUKARI Eğer dol-

yaj trendlerinden biri gotik
dudaklar... İlham kaynağımız ise vampirler.

GELECEK OTOMOTİV

gun kaşlara sahipseniz onları yukarıya doğru tarayın
ve aradaki farkı görün.

sac makyaj
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“retro”

80’li yılları andıran
renkli makyaj stilleri
2021’in trendleri
arasında yerini alıyor.
Ayrıca pembe ve
nude ışıltılı tonlar
yine revaçta.

doğru seçimler yapın Yeni yıl gecesine enerjiyle
başlamak için seçiminizi çok doğru yapmalısınız.
Göz makyajında bronz, bakır, kiremit ve kızıl tonlarındaki ışıltılar 2021’de yine popülaritesini koruyor. Ayrıca renkli eyeliner stilleri bu yılda yine ön
plana çıkarmaya devam edeceğiz. Cildinizin zeminini hazırladıktan sonra çift katlı eyeliner sürün ve kuyruklarını olabildiğince uzun tutun.

doğal ve ahenkli parfümler

daha zarif, daha sade, daha çekici

Yılbaşı gecesinde saçınız ve makyajınız kadar parfümünüz
de önemli. Doğal, odunsu ve sıcak bir koku seçebilirsiniz.

Daha fresh bir görüntü istiyorsanız yüzünüze aydınlık ten makyajı yapabilir ve soft bir ile allık renginizi tamamlayabilirsiniz.

“topuz 2021”

Spor kıyafetlerle
olduğu kadar yüksek
topuklularla da kullanabileceğiniz bu saç
stili 2021 saç trendleri
arasında şimdiden
yerini aldı.

Orhan ÖZ

Ünlü güzellik danışmanı Orhan Öz,
New York’un en popüler saç ve makyaj trendlerini
paylaştı.

şık ve zahmetsiz!

Klasik ama çarpıcı
bir stil. Şık bir eşarp
ile ensede at kuyruğu
yapmak size zahmetve harika bir hava
katacaktır.
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Katy
Perry;
kısa saç
modasına
uyan ünlü
simalar
arasına
katıldı.

kusursuz!

Kolay ve bir o kadarca etkileyici bir
model. Islak görünümlü coll modeli...
Saçlarınızı sabit bir
jel veya parlatıcı yardımı şekle sokabilir
ve kusursuz gorünebilirsiniz.

agent provocateur

güçlü ve iddialı Çoğu kadının bir türlü cesaret edemediği, ce-

saret edenlerin ise boşa geçen yılları için bunalıma girdiği kısa
saç kesimi ile oldukça havalı görünebilirsiniz. 2021’in en iddialı ve en cazibeli saç kesim şekilleri arasında yer alan kısa saç
trendi, günlük hayatta sağladığı kullanım kolaylığı ile de çok
fazla tercih edilmeye başladı. Ense ve yan kısımları kısa olan
bu saç kesimini perçem veya kahkül olarakta kullanabilirsiniz.

yılbaşı
gecesi için
seçtiğiniz
parfüm guccI,
kıyafetiniz
şık bir abiye
ise başka bir
saç modeli
denemenize
gerek yok.
guccı bamboo

balerin topuz Hem asil, hem zarif hem de avantajlı bir saç mo-

deli olan Balerin Topuzu, özellikle uzun boylu görünmek isteyen
kadınların öncelikli tercihidir. Charlize Theron’dan Bella Hadid’e
kadar birçok Hollywood yıldızının kırmızı halı geçişlerinde kullandığı bu saç stili oldukça feminen bir model olarak görünsede
maskülen kıyafetlere de inanılmaz derecede uyum sağlamaktadır. Yılbaşı gecesi için ondan daha iyi bir tercih olamaz.

GELECEK OTOMOTİV

2021’DE SİZİ HANGİ MERcEDES BEKLİYOR?
Her burç farklı bir gezegeni her Mercedes-Benz farklı bir
ruhu temsil eder. Haydi birlikte ruhunuzu keşfe çıkalım!

2021

oto astro
Mercedes-Benz’in yıldız burçları.
Sizin burcunuzun Mercedes’i hangisi..
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KOÇ
KOÇ BURCU Benzersiz bir seyahat deneyimi için lüksü, en modern konforu ve zarafeti bir arada bulunduran Mercedes-Benz
Yeni S-Serisi, stil ve kusursuzluk kelimelerinin tam karşığı…
Lüks otomobillerde zirveye ev sahipliği yapan bu eşsiz otomobil, KOÇ burçlarının kendine güvenen ve gözleri üzerine çekmeyi seven yapısını tatmin etmeyi başarırken bir yandan da
kusursuzluk arayışlarını her zerresi ile karşılıyor…

İKİZLER
İKİZLER BURCU Teknoloji ve dizaynın mükemmel birleşimine tanıklık edeceğiniz Yeni E-Serisi Sedan maksimum ayrıcalık ve
konfor için tasarlandı. O; prestij, zeka ve kusursuz tasarımı bir
arada sunan bir dinamizm lideri. Zarif malzemeleri ve üstün
teknolojisi ile size her yönden avantaj sunarak tüm hedeflerinize eşlik eder. Şık ve sportif görünümü ile enerjik ve hareketli
olan İKİZLER burcunun gönlünü yalnız o fetheder.

GELECEK OTOMOTİV

BOĞA
BOĞA BURCU AMG tasarım anlayışının eseri C-Serisi Cabriolet,

üst sınıfta yeni ölçütler belirleyen gerçek bir tasarım ikonudur.
Mercedes-Benz’in şık ve estetik iç mekan felsefesi, bu eşsiz
Cabriolet’te, yüksek kaliteli ayrıntıları ile kendini göstererek etkileyici ve sportif bir ambiyans oluşturuyor. Her detayı ile bir
sanat eserini andıran bu otomobilin sanata ve güzelliğe aşık
BOĞA burçlarının tercihi olmasına şaşmamalı…

YENGEÇ
YENGEÇ BURCU Sıradanlığa adeta bir tepki olarak doğan CLA’ya

“Hey, Mercedes” demeniz yeterlidir. O sizi sadece dinlemekle
yetinmez; sahip olduğu yapay zekası sayesinde sizden bir
şeyler öğrenebilir ve tercihlerinizi aklında tutabilir. Arayüzü ile
dilinizi konuşan, performansı ile hayatınızı hızlandıran, tasarımı ile ışıldamanızı sağlayan bu şahane otomobil; sıcakkanlı
ve pratik YENGEÇ burçlarının arzularını kusursuzca karşılıyor.

RUH EŞİNİZİ BULMAYA HAZIR OLUN!
İlk sürüşte aşka inanır mısınız? Size yakışan Mercedes-Benz’i
bulduğunuzda kalbinizin atışını daha güçlü hissedeceksiniz...

ASLAN
aslan BURCU Doğrudan yarış pistinden yola uyarlanan yük-

sek performansı ile Mercedes-Benz AMG GT Serisi ileri atılma
dürtüsünün en saf hali… O liderlik, hırs ve başarı arayanların en
gözde hayali… Rüzgarı fetheden, otomobil tutkunlarının bakışları ve kalplerini yakalayan GT Serisi; dış dizaynı ve parlak ayrıntıları ile hava akışını atletizme dönüştürüyor. Hızı seven lider
ASLAN burçlarının tercihi AMG GT Serisi’nden başkası olamaz.

TERAZİ
terazi BURCU Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ı bu kadar özel

kılan nedir? O; konuşur, anlar, düşünür ve yanıt verir. Tıpkı bir
insan gibi. Ona sadece sormanız yeterli. Duygusal sadeliğe dayanan tasarım felsefesi ile A-Serisi Sedan, sizi sizden daha iyi
tanır ve tüm özellikleri ile tam bir Terazi burcunu yansıtır. Duygusal, sadeliğe inanan, yaratıcı. Şıklık ve zarafet düşkünü, idealist Terazi burcunun favorisi kusursuz olan A-Serisi Sedan.

YAY
yay BURCU Seyahat etmeye, eğlenceye ve özgürlüğe düşkün

Yay burçları tabii ki de G-Serisi aşıklarından. İyi düşünülmüş Offroad Performansı, G-Serisi’nin yola çıkış noktası ve hedefidir.
Dışı bir arazi içi ise bir salonu anımsatan bu Mercedes-Benz,
her zeminde olağanüstü performans sağlıyor. Konforu ve performansı sayesinde her türlü doğa turunuz ve aile gezinizde
size eşlik edecek bu otomobil, hayal gücünüzü zorlayacak.

KOVA
kova BURCU Her zamankinden daha sportif ve modern bir görü-

nüme sahip GLC Coupé, tasarımı ile sizi daha sürüşe başlamadan hareketlendirir. O, yalnızca sözünüzü dinlemekle kalmaz;
dokunuşlarınıza ve hareketlerinize hızlıca tepki gösterir. Herhangi bir komplike durumda yükünüzü hafifletmek amacıyla
tasarlanmıştır. Çılgın ve idealist KOVA burçlarının favorisi, SUV
ve Coupé’un en iyi özelliklerini birleştiren GLC Coupe.

SEÇİMLERİMİZ RUHUMUZUN YANSIMASIDIR!
Romantik bir Maybach, hırslı bir AMG yada özgür bir GLC...
Peki, siz Mercedes-Benz’inizle ne kadar uyumlusunuz?

BAŞAK
başak BURCU İdealist, hırslı, detaycı ve evcimen Başak burçlarının favorisi; sürüş sırasında sizi her zamankinden daha fazla
destekleyen ve yükünüzü hafifleten akıllı yardımcı sistemler
ile donatılmış, her detayı ayrı ayrı düşünülerek dizayn edilmiş,
B-Serisi bir aile otomobili… Bu otomobil; sahip olduğu ileri
teknoloji fonksiyonları ile karşılaşacağınız tehlikeleri otomatik
olarak algılayabilir, size uyarı verebilir ve hatta düzeltebilir.

AKREP
akrep BURCU Azimli, hırslı ve zeki AKREP burçlarının tercihi

her zaman “CLS”… Onunla ilk karşılaşmanızda her şey değişir,
nefesiniz kesilir ve bakışlarınız hapsolur. Duygusal sadeliği ve
ikonik tasarımı ile aniden içinizde sahip olma hissi uyandırır.
Nefes kesici bir Coupé görünümü altında geniş bir alan, stil ve
konfor… Seçkin renk seçenekleri ve etkileyici göstergelerden
oluşan bu otomobile hayran olmamak elde değil.
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OĞLAK
oğlak BURCU Etkileyici derecede uzun menzile sahip Yeni

EQC, Mercedes-Benz Sürüş Yardım Sistemleri ve akıllı şarj
sistemi ile elektrikli sürüşe yeni ve olağanüstü bir his kazandırıyor. Hassas dokunmatik yüzeyleri son derece yüksek çözünürlüklü ve geniş ekranlı bir ön panel ile çerçeveleyen bu göz kamaştırıcı otomobil; güçlü, disiplinli, azimli ve
çabuk alevlenen OĞLAK burçlarının tek tercihi…

BALIK
balık BURCU Duygusallığı, kibarlığı ve sadeliği ile bilenen BALIK burçlarının gözdesi A-Serisi bir W177…Çünkü o; konuşur,
anlar, düşünür ve bir insanmış hissi verir. Modern güvenlik sistemlerine sahip bu kibar otomobil, yolda size refakat edecek
dikkatli bir dost kimliğine bürünüyor; acil durumlara yükünüzü
hafifletiyor. Duygusal sadeliğe dayanan tasarım felsefesi ile bir
balık burcu olarak sizi de etkilemeyi başardı değil mi?

GELECEK OTOMOTİV

C-Serisi Estate Otomobillerde Aralık Kampanyası
Mercedes-Benz C-Serisi Estate otomobillerde Aralık ayına özel uygun kredi faiz
koşullarından yararlanmak ve yeni otomobilinize Gelecek Otomotiv farkıyla sahip
olmak için formu doldurun, hemen sizinle iletişime geçelim.

360.000 TL’ye 12 ay vade
360.000 TL’ye 24 ay vade
360.000 TL’ye 36 ay vade
Mercedes-Benz
The best or nothing.

Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv

% 0,00 Faiz Avantajı
% 0,69 Faiz Avantajı
% 0,99 Faiz Avantajı

