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İlham Veren
Kadınlar!
Onun zorlu yolculuğu, her şeyi değiştirdi!
Değişime olan tutkusu ise dünyayı değiştirdi.

Bertha Benz’e Saygıyla...

Mercedes

ruhat mengi, pınar eczacıbaşı, nursel köse, akasya asıltürkmen, sedef iybar, cemile canyurt, ezgi yıldız kefeli

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

Gelecek Otomotiv dijital dergimizin
bu sayısını, ailemizi, sosyal çevremizi, kurumlarımızı, ülkemizi, dünyamızı hatta “Geleceğimizi” şekillendiren
ve emek veren tüm kadınlara teşekkür etmek düşüncesi ile hazırladık.
Bu özel gün fırsatıyla Gelecek Otomotiv Ailesi olarak, temsil ettiğimiz
markamız Mercedes-Benz’in global
stratejisinin önemli bir parçası olan
ve ilhamını güçlü kadınlardan alan
“She’s Mercedes” girişimine kısaca
değinmek istiyorum.
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“She’s Mercedes” girişimi, hikâyelerden yola çıkarak hayalleri olan kadınlar ile hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi başarmış kadınları bir araya getiren, “İlham Veren Kadınların”
platformudur. Her zaman en iyiyi hedefleyen kadınların birbirlerine her
konuda güç, destek ve cesaret vermelerini amaç edinen bu platform,
sadece sosyal bir topluluk olmaktan ziyade ortak bir bakış açısından
doğan bir anlayış biçimidir.
Mercedes-Benz’in başarı hikâyesinde kadınların her zaman önemli rolleri olmuştur. Marka, ismini Daimler’den ilk otomobilinin siparişini veren Emil Jelinek’in kızı Mercedes Jelinek’ten almıştır. Ayrıca, firmanın bu
günlere gelebilmesinde yine bir kadının rolü çok büyüktür. 133 yıl önce
otomobili icat eden Carl Benz’in eşi
Bertha Benz, otomobil tarihinde ilk
uzun mesafe yolculuğunu gerçekleştirerek azmin ve zaferin sembolü
haline gelmiştir. Onun her şeyi değiştiren zorlu yolculuğu, aynı zamanda
Mercedes-Benz’in ilk test sürüşü
olarak da tarihe geçmiştir. Kısacası
Bertha Benz, ölümsüz bir rol model
olarak kadınların yanı sıra, erkeklere
de 133 yıldır ilham vermeye
devam etmektedir. Biz de,
Gelecek dergisi olarak hazırladığımız bu özel sayıda, vizyonları, liderlikleri
ve cesaretleri ile herkese
ilham veren kadınlara yer
verdik. Bizi kırmayıp röportaj isteğimizi kabul
eden ve var-

bekir
koman

Gelecek Otomotiv
Sanayi ve Tic. A.Ş
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lıkları ile dergimizi farklı ve özel kılan
tüm kadın konuklarımıza, Gelecek
Otomotiv Ailesi adına en içten teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.
Toplumumuz için rol model olan bu
güçlü kadınların fark yaratan hikâyelerini büyük bir keyifle ve feyz alarak
okumanızı diliyorum. İnanıyorum ki
yazmak, daha iyi bir ülke ve dünyayı
tasavvur etmenin en iyi yollarından
biri. Türk kadınının elde ettiği kazanımları çağa uygun şekilde geliştirmeye devam etmesini diliyor ve her
yerde kadınlar için fırsat eşitliğini
teşvik etme taahhüdümüzü Gelecek
Otomotiv olarak bir kez daha ifade
ediyorum. Bu vesile ile Gelecek Ailesi olarak “8 Mart Dünya Kadınlar
Gününüzü” kutluyoruz.

gelecek otomotiv 2020 ödülleri!
Sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğum konulardan bir diğeri
Gelecek Otomotiv olarak Mercedes
Benz Otomobil ve Mercedes-Benz
Kamyon tarafından 2020 yılında layık görüldüğümüz ödüllerimiz... Gelecek Otomotiv İstanbul Bayiliğimiz
“Mercedes-Benz Otomobil Yılın En
İyi CRM & Pazarlama” ve “Mercedes
Benz Otomobil Yılın En iyi Finans”,
Gelecek Otomotiv Diyarbakır bayiliğimiz, MB Ligi 2020 sıralamasında
tüm kalitatif ve kantitatif kriterler değerlendirildiğinde “Kamyon Satış Bayileri” arasında Türkiye Birinciliği, “En
Çok Müşteri Memnuniyeti Sağlayan
Bayi” kategorisinde” Türkiye Üçüncülüğü, “Kamyon Satış Payını Arttırma” kategorisinde” ise Türkiye Üçüncülüğü ödüllerini almaya hak kazandı. Malatya Bayiliğimiz “Mercedes
Benz Kamyon En Çok Müşteri Memnuniyeti Sağlayan Bayi” kategorisinde Türkiye İkinciliği ödülünü aldı. Bu
ödüllerimiz yanı sıra Gelecek Otomotiv İstanbul bayiliğimiz’den Sayın
Gamze Koşuk “Mercedes-Benz Otomobil Yılın En İyi CRM & Pazarlama
Sorumlusu”, Gelecek Otomotiv Diyarbakır bayiliğimiz’den İsmail Hakkı Ceylan “Mercedes-Benz Otomobil
Yılın en iyi Otomobil Satış Müdürü”
ve Serkan Tangüç “Mercedes-Benz
Otomobil Yılın En İyi Otomobil Satış
Danışmanı” ödüllerine layık görüldü.
Bizler için her biri büyük anlam ifade
eden bu ödüllerin kazanılmasında
ortaya koydukları çaba için tüm Gelecek Ailesi çalışanlarını ve ödüle layık görülen çalışanlarımızı ayrı ayrı
canı gönülden kutluyorum. Bu başarı değerli çalışanlarımızın eseri.
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“kadınlar günü”

“bertha benz”

Gelecek’te “Kadınlar
Günü” kampanyası.

Onun zorlu yolculuğu,
her şeyi değiştirdi.
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“janıs joplın”

“Ezgi yıldız kefeli”

Rock ve Blues’un sıra dışı
efsanesi. “Janis Joplin”.

Konumuz Kadınlar Günü.
Konuğumuz Mercedes-Benz.
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“Ruhat Mengi”

“pınar eczacıbaşı”

Ruhat Mengi ile çok özel bir
Kadınlar Günü röportajı.

O, Kadının en güçlü halini
temsil ediyor.
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“nursel köse”

“üstün ezer”

Nursel Köse ile sanat, kadın
ve oyunculuk üzerine...

30 çocuk ile yola çıktı. Şimdi
50 bin hastaya şifa oluyor.

İmtİyaz sahİbİ

Gelecek Otomotiv
Sanayi ve Tic.Ltd.Şti
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Gelecek Otomotiv’e
8 ödül birden.

geleceğe yatırım yapıyoruz

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

Gelecek otomotiv-beşir acar
Ailemize, kurumlarımıza, ülkemize ve dünyamıza değer
katan tüm kadınların “Kadınlar Günü” kutlu olsun.

Mercedes-Benz Otomobil Yılın
“En İyi CRM & Pazarlama Sorumlusu”
Gelecek İstanbul
Mercedes-Benz Otomobil Yılın
“En İyi Finans Bayisi”
Gelecek İstanbul
Mercedes-Benz Otomobil Yılın
“En İyi Otomobil Satış Danışmanı”
Gelecek Diyarbakır
Mercedes-Benz Otomobil Yılın
“En İyi Otomobil Satış Müdürü”
Gelecek Diyarbakır
MB Ligi 2020 sıralamasında tüm kalitatif
ve kantitatif kriterler değerlendirildiğinde
“Kamyon Satış Bayileri” arasında Türkiye Birinciliği
Gelecek Diyarbakır
Mercedes-Benz Kamyon “En Çok Müşteri
Memnuniyeti Sağlayan Bayi” kategorisinde”
Türkiye Üçüncülüğü
Gelecek Diyarbakır
Mercedes-Benz Kamyon “Kamyon Satış Payını
Arttırma” kategorisinde” Türkiye Üçüncülüğü
Gelecek Diyarbakır
Mercedes-Benz Kamyon
“En Çok Müşteri Memnuniyeti Sağlayan Bayi”
kategorisinde Türkiye İkinciliği
Gelecek Malatya

Beşir Acar

Gelecek Otomotiv
Yönetim Kurulu
Başkanı

2021 yılına başlangıç yaparken binek
ve hafif ticari olmak
üzere toplam pazarın yaklaşık 700 bin
adet dolayında olacağını öngörüyorduk.
Ancak şubat ayı verileri sonrası rakamlar
gösteriyor ki bu yıl sonunda toplamda 800 bin adetlik
pazara ulaşmak çok da gerçek dışı bir öngörü olmayacaktır. Mali alanda atılan adımlar eşliğinde faizlerin
belli bir düzeyde sabitlenmesi, kurların aşağı yönlü eğilim içersinde oluşu ve bunların katkısı ile tüketiciler için
satın almayı daha cazip kılan teşvikleri hayata geçirmemiz Şubat ayını pozitif rakamlarla tamamlamamıza
imkan tanıdığı gibi 2021 yılının geneline yönelikte çok
daha iyimser olmamıza zemin yarattı.
Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren başarılı bir şekilde devam eden aşılamanın etkisi ile her sektörde
ekonomik canlanmanın başlaması, kurların ve faizlerin dengeli şekilde seyri hiç şüphesiz sadece otomotiv sektörü değil bir çok sektör için olumlu gelişmeyi beraberinde getirecektir. Kadınlar Günü nedeniyle hazırladığımız bu özel sayımızda sözlerimi noktalarken bu anlamlı güne ilişkin genel düşüncelerimi de Gelecek Dijital dergimizin sayfaları aracılığı ile
sizlerle paylaşmak isterim. Hepimizin malumu Türk
kadınları siyasetten sanata, eğitimden yargıya, sağlıktan iş hayatına birçok alanda takdire şayan başarılara imza atmakta ve rol model olarak ülkemizin gençlerine ilham vermektedirler.
Tüm bu güzellikler yanında görmeyi arzu etmediğimiz kadına yönelik şiddet, ülkemizin bizi üzen gerçeklerinden. Bu sorunun çözümü ve Türk kadınının
çağımıza uygun şekilde yaşaması ve gelişimi hepimizin sorumluluğu. Biz Gelecek Otomotiv Ailesi olarak, kadınların iş hayatında yer almasını ve yükselmesini hep destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz
Bu anlamlı ve özel sayımız eşliğinde tüm kadınlara sağlık, başarı, mutluluk diliyor ve içten dileklerimle saygılarımı sunuyorum.

GELECEK OTOMOTİV
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Yeni GLB

Bilgi Formu Doldur

Yeni GLB. Sıradaki hikayede herkese yer var.
Ailece çıkılacak bir tatil ya da arkadaşlarla kamp serüveni...
Yeni GLB, yeni hikayeleri sevdiklerinizle keşfedebilmeniz için geliştirildi.
Geniş iç hacmi, akıllı MBUX sistemi ve sürüş güvenliği teknolojileriyle
Mercedes-Benz SUV ailesinin yeni üyesiyle tanışın.

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

Yakıt Tüketimi: Şehir içi / Şehir dışı / Karma (lt/100 km):7,6-7,4/5,3-4,9 / 6,2-5,9. CO2 Emisyonu (g/km):141-134

adeta gelecekte yaşamak gibiydi
Birkaç saatliğine de olsa Gelecek Otomotiv’de olmak, benim için
Gelecekte yaşamak gibiydi. Teşekkürler Gelecek Vadi Park.

Gelecek’te Bir Gün
Bugün Yeni EQC ile birlikte güzel bir gün geçirdim.
Bugün kendimi GELECEK’le ödüllendirdim.
BEGÜM YİĞİT ÜNAL / Konuk

“yeni EQC”

Ben elektrikli otomobil
deneyimini ilk kez Yeni EQC
ile yaşadım. Mercedes-Benz
haklıymış. “Elektrik, şimdi olması gerektiği gibi” derken. Ben
de diyorum ki, “Yeni EQC, her
kadının hakkı”. Teşekkürler Gelecek.

6
gelecek vadi Park Gelecek Otomotiv’in uzun zamandır takipçisiyim. Paylaşımlarını keyifle izliyorum. Son zamanlarda birkaç kez “Görüntülü Danışmanlık Hizmeti” paylaşımlarına denk geldim.
İlk başta biraz garip geldi ancak çoğu zaman arkadaşlarımız ile uygulamalar üzerinden saatlerce sohbet ediyoruz “Görüntülü Danışmanlık Hizmeti” neden alınmasın dedim. Gelecek Otomotiv’in Bio üzerinde paylaştığı link üzerinden form
doldurup aramalarını bekledim. Çok hızlı dönüş
yaptılar. İlgilendiğim model hakkında merak ettiğim her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrendim
ve sıra onunla karşılaşmaya geldi. Gelecek Otomotiv Vadi Park’ın kapısından içeri girdiğimde
gördüğüm manzara karşısında gerçekten büyülenmiştim. Hayallerimi süsleyen Mercedes-Benz
otomobillerin hepsi karşımdaydı. Adeta cennette
gibiydim. Yeni GLB, GLA, GLC, G-Serisi, S-Serisi
derken Gelecek Vadi Park’ın muhteşem kahvesi ile kendime geldim. Bu güzel güne kesinlikle
çok farklı bir anlam katmalıyım daha unutulmaz
kılmalıyım diye düşünürken gözüm MB Collection’a takıldı. Test sürüşü için yola çıkmadan önce
biraz alışveriş yapmak hiç fena olmazdı. Kendimi
AMG baskılı bir T-Shirt ve şık bir Mercedes-Benz
bilekliği ile ödüllendirdim. Gelecek Vadi Park zaten çok ilginç bir yer. Burada sıkılmak asla mümkün değil. Teknoloji üssü gibi. Seçtiğin otomobili
uygulama üzerinde kendin tasarlayabiliyorsun.
Dev ekranlar, simülasyon cihazları, kitap okuma
köşeleri bile var. Her yer ışıl ışıl. Ben burada kesinlikle yaşayabilirim diye düşünürken Yeni EQC’nin
çıkışta hazır olduğunu ve beni beklediğini öğrendim. Onu daha fazla bekletmek doğru olmazdı.
GELECEK OTOMOTİV

Yeni EQC

Bilgi Formu Doldur

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

gelecek otomotiv’de fırsat zamanı

Gelecek Otomotiv ailesi olarak emek veren tüm kadınların
“KADINLAR GÜNÜNÜ” en içten dileklerimizle kutluyoruz!

Gelecek Otomotiv yetkili servislerinde, işçilik ve yedek
parçada çok özel indirim avantajları sizleri bekliyor!

gelecek Haber

formu doldurmak
için tıklayın

sadece 1 hafta!

8-14 Mart 2021 tarihleri
arasında Gelecek Otomotiv
bayilerimizi ziyaret eden tüm
Mercedes-Benz sahibi Kadın konuklarımızı, %30 oranında özel bir
işçilik indirimi kampanyası bekliyor!
Sadece 1 hafta sürecek olan kampanyamız otomobilinizin tüm
mekanik bakım onarım
işlemlerini kapsıyor.

Gelecek
Gelecek Otomotiv’de 8 Mart
Kadınlar Günü kampanyası!
genel bilgiler! Mercedes-Benz tutkunla-

servis için
randevu
al!
kampanya hakkında!

kampanya!

rı için zaman en az otomobilleri kadar değerlidir ve kesinlikle doğru kullanılması
gerekmektedir. Özellikle kadınların bu
konuda çok hassas olduklarını biliyoruz. Gelecek Otomotiv, kadın misafirlerine, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü dolayısı ile %30’a varan özel
bir “işçilik indirimi” avantajı sunuyor. Ayrıca bakım zamanı gelmiş
araçlarını muayene sürecine hazırlamak isteyen kadın sürücülere zamanlarını doğru kullanmalarını sağlayacak önemli bir tavsiyede bulunmak istiyoruz. İstatistiklere göre, muayene sürecine
giren motorlu araçların neredeyse
%30’undan fazlası, uygun şartları taşımadığından dolayı zaman kaybına uğruyor. Gelecek Otomotiv olarak
tüm yetkili servislerimizde, muayene
işlemlerinizi kolaylaştırmak adına “Ücretsiz Ön Kontrol Hizmeti” sunuyoruz ve
sizleri bu ayrıcalıklı hizmetimizden yararlanmaya davet ediyoruz. Dilerseniz bizi hemen arayarak kampanya hakkında genel bir bilgi edinebilirsiniz.

“Kadınlar Günü Kampanyamızdan” yararlanan tüm konuklarımıza bir
sonraki araç bakımlarında Detaylı İç Temizlik
hediye!

Gelecek Otomotiv’in “8 Mart
Dünya Kadınlar Günü” kampanyamız hakkında merak ettiğiniz tüm
detaylı bilgiye www.gelecek.com adresinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz ya da
üstte bulunan linke tıklayarak bizimle
direk iletişime geçebilirsiniz.

gelecek ve “mor
çatı” yanyana!

Gelecek Dergimizin
bu sayısı siz kadınlarımıza ithaf edildi.
1990 yılında kadına
yönelik şiddete dur
demek ve şiddetle
yüz yüze olan kadınlar ile her alanda
dayanışmayı sürdürmek amacı ile kurulan “Mor Çatı Kadın
Sığınağı Vakfı’na”
sizlerin adına yapmış
olduğumuz yardım sertifikasını almak için resmin
üzerine tıklamanız yeterli. Formumuzu dolduran ilk
100 kişinin kendi isimlerinin yazdığı yardım Sertifikası dijital olarak mail adreslerine iletilecektir.

2020
2019
2018

gelecek’te
fırsat zamanı

Gelecek Otomotiv’de
şimdi fırsat zamanı.
31 Mart 2021 tarihine kadar Gelecek
Otomotiv Servislerine gelen 0 - 6 yaş
grubu ve üzeri tüm
Mercedes-Benz
otomobil sahiplerini,
işçilikte % 10’dan
%30’a, yedek parçada ise % 5’ten %
15’e varan indirim
avantajları bekliyor. Üstelik motor ve şanzıman
yağı kampanya dahilinde... Kampanyamız hakkında ayrıntılı bilgiye www.gelecek.com üzerinden
kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sakın kaçırmayın!

GELECEK İSTANBUL

Online Servis Randevusu

gelecek, her
zaman yanınızda

Tasarım, teknoloji ve güvenliği
biraraya getiren
GELECEK Erzurum
Mercedes-Benz
Online Servis Randevusu
modelleri, Gelecek
Otomotiv güvencesi
ile sizleri bekliyor.
GELECEK diyarbakır
Online Servis Randevusu
“Mükemmel müşteri
deneyimi” sloganı
ile otomobil satın
GELECEK Malatya
almayı ve bakımını
Online Servis Randevusu
keyfe dönüştüren
Gelecek 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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bizi her durumda arayabilirsiniz
Her zaman, her yerde ve her durumda bize rahatlıkla
ulaşabilirsiniz. Memnuniyetiniz bizim için çok önemlidir.

Gelecek Yanınızda

Sizlere birkaç
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Onu şimdi görmek
istiyorsan bizi
Görüntülü olarak
arayabilirsin.
GELECEK OTOMOTİV

şimdi sizlere daha yakınız hayalinizdeki Mercedes-Benz’i, “Görüntülü Danışmanlık Hizmeti” ile evlerinize kadar getiriyoruz… Mercedes-Benz’in yeni
modelleri hakkında merak ettiğiniz her şeyi, hafta
içi 10:00-16:30 hafta sonu ise 11:00-15:00 saatleri
arasında görüntülü arama yaparak detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. İstanbul, Malatya, Diyarbakır ve
Erzurum’da bulunan Gelecek Otomotiv bayilerimizi
arayarak uygun olduğunuz her an “Görüntülü Danışmanlık” hizmetimizden rahatlıkla yararlanabilirsiniz.
Online olarak bağlandığınız müşteri temsilcilerimiz
ile yüz yüze görüşerek ve arzu ettiğiniz tüm Mercedes-Benz modellerini inceleyerek fiyat teklifi
alabilirsiniz. Ülkenin neresinde olursanız olun
Gelecek Otomotiv’e ve hayal ettiğiniz tüm
Mercedes-Benz modellerine sadece birkaç tık uzaktasınız. Bekliyoruz.

mobılo yol yardım Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv, her zaman bir telefon kadar yakınınızda. Kaza
halinde veya aracınız arıza yaptığında bizimle anında iletişime geçebilirsiniz. Yolda aracınız ile ilgili bir
sorun farkettiğinizde, Mercedes-Benz İletişim Hattı’nı arayarak, “Yol Yardım” hizmetini tuşlamanız yeterli. Yol yardım yetkililerimiz, en kısa sürede sizi geri arayarak, bulunduğunuz noktaya en yakın yol yardım ekibi ile görüşmenizi sağlar. Profesyonel ekibimiz ihtiyacınıza göre, aracınıza yol kenarında hizmet verir ve gerekirse sizi en kısa sürede, en yakın
Mercedes-Benz yetkili servisine ulaştırır. Yurt dışında herhangi bir sorunla karşılaştığınızda ise otomobiliniz, yurt dışındaki merkezler ile bağlantı kurar ve
en kısa sürede yolunuza devam etmenizi sağlar. Kısacası siz neredeyseniz Mercedes-Benz orada. Çünkü memnuniyetiniz bizim için çok önemli.

tık uzaktayız

Mercedes-Benz Gelecek Otomotiv her an yanınızda.
Unutmayın, sizlere sadece birkaç tık uzaktayız!

Aracınız bir yıldız olarak kalsın

kampanyalar, güncel fırsatlar

Mercedes-Benz yıldızından yola çıkarak aracınızı korumak için
sizlere çok özel bir Mercedes-Benz Kasko paketi hazırladık.

Gelecek Otomotiv’in 2021 yılı satış ve satış sonrası hizmet
kampanyalarında çok özel indirim avantajları sizleri bekliyor!

gelecek Haber
yıldızlar
korumamız altında!

periyodik bakımın
yıldızı c-serisi!

Mercedes-Benz Kasko ile siz
değerli müşterilerimiz için tek
noktada tam hizmet sunma yaklaşımımızı daha da güçlendirdik. İhtiyacınıza en uygun kasko çözümleri ile aracınızı korumak için
Mercedes-Benz Kasko
paketini hazırladık.
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düzenlİ bakım!

Gelecek
yıl garanti
kampanyası!

Bizden Haberler

Mercedes-Benz’de
periyodik bakımın
yıldızı C-Serisi oldu.
2021’de bakım paservis için
ketleri, hiç olmadığı
randevu al!
kadar avantajlı. Altı
yaş ve üzeri C-Serisi
otomobilinizi yetkili
Gelecek Otomotiv
yetkili servislerimize
getirin, işçilik ve
KDV dahil, benzinli
araçlarda 1.200 TL,
dizel araçlarda ise 1.500 TL’lik avantajlı fiyatlardan
yararlanın. Üstelik Mercedes me Adapter hediye...
Kampanya hakkında tüm detaylı bilgiye www.
gelecek.com adresimizden ulaşabilirsiniz.

ön ödemeli bakım
kampanyası

Kilometre sınırı olmadan
4 yıl garanti ayrıcalığı yalnızca
Mercedes-Benz’de! Yeni bir
Mercedes-Benz otomobil sahibi
olan herkes 4 yıl garantiden ücretsiz yararlanıyor, kilometreye
takılmadan otomobilinin
keyfini çıkarıyor.

Mercedes-Benz’de
ön ödemeli bakım
kampanyası zamanı.
Otomobiliniz emin
servis için
ellerde olsun diye,
randevu al!
Gelecek Otomotiv
yetkili servislerinde
ön ödemeli bakım
paketleri bu yıla özel
%40’a varan indirim oranları sizleri
bekliyor! Dilediğiniz
kadar bakım paketini
şimdi alın, hiçbir yerde bulamayacağınız ve uzun
yıllar kullanabileceğiniz bu avantajı kaçırmayın.
Kampanya hakkında detaylı bilgiye www.gelecek.
com adresimizden ulaşabilirsiniz.

Hizmet paketinden yararlanmak için otomobilinizi
48. ayın sonuna kadar, bakım
ve onarım işlemleri için,
garanti belgesindeki koşullar
kapsamında, düzenli olarak
yetkili servislerimize getirmiş
olmanız yeterli olacaktır.

avantajlar
paket halinde

sınırsız
kilometre

4yıl
garanti

detaylar! 01.01.2019 ve sonrası trafik çıkışı olan araçlara;
ilk 2 yıl boyunca tüm bakım
ve onarım işlemlerini, düzenli
olarak Mercedes-Benz yetkili
servislerinde yaptırmaları

halinde, 4. yılın sonuna kadar
garanti hizmeti ücretsiz olarak
sunulmaktadır. Bu hizmet ile
yasal garanti süresini takip
eden 24 ay boyunca kilometre
sınırı olmaksızın otomobiliniz-

de oluşabilecek, garanti kapsamının dışında olan durumlar
haricinde, montaj ve malzeme
kaynaklı arızaların onarım bedeli Mercedes-Benz Otomotiv
tarafından karşılanacaktır.

Mercedes-Benz
C-Serisi otomobillerde avantajlar paket
halinde. 204 C-Serisi
servis için
araçlarda onarım
randevu al!
paketleri, işçilik ve
yedek parçada KDV
dahil indirimli fiyatlarla Mercedes-Benz
Gelecek Otomotiv
bayilerinde sizleri
bekliyor. Seçili güç
aktarım organları,
aşıntı ve kaza parçaları için geçerli olan bu fırsatı
kaçırmayın. Yıl sonuna kadar devam edecek olan
kampanyamız hakkında detaylı bilgiye www.gelecek.com adresimizden ulaşabilirsiniz.

GELECEK OTOMOTİV
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her gününden keyif aldığım “13 yıl”
Mercedes-Benz’de dolu dolu bir 13 yılı geride bıraktım. Her
gününden keyif aldığım 13 yıllık bir macera bu benim için.

Konumuz “8 Mart Dünya
Kadınlar Günü”, konuğumuz
Ezgi Yıldız Kefeli!

Kefeli
Ezgi
Yıldız
10
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“8 Mart”

Ben kişisel olarak
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü”
gibi özel günleri, o konuya dikkat
çekmek ve farkındalığı artırmak
anlamında çok değerli buluyorum. Bu özel günlerde dikkat
çekilen, konu sadece o günle
sınırlı kalmamalı diye
düşünüyorum.

ezGi yıldız kefeli

Mercedes-Benz Otomotiv
ticaret ve Hizmetler A.Ş.
Bayi Ağı Geliştirme Müdürü
ezgi hanım sizi sizden dinleyelim.
Mercedes-benz ile yolunuz NASIL
VE NE ZAMAN kesişti?
Aslında benim profesyonel kariyerim
Mercedes ile birlikte başladı. Üniversite ve lisansüstü eğitimlerimi tamamladıktan sonra kariyerime ilk olarak Almanya’da, ana şirketimiz olan Daimler
AG bünyesinde çalışarak başladım ve
Otomotiv Sektörüne giriş yapmış oldum. Almanya’dan sonra yine Mercedes bünyesinde bu sefer Çin-Pekin’de
global bir proje ekibinde görev aldım
ve bu sayede toplamda 2 yıla yakın bir
süre yurt dışında, farklı kültürler arasında çalışma fırsatı elde ettim. Ardından Türkiye’ye döndüm ve Mercedes
Benz Türk’te işe başladım. Tüm bu süreçte Stratejik Pazarlama, İnsan Kaynakları ve Satın Alma departmanlarında farklı alanlarda görev yaptım. Sonrasında aldığım atama ile yaklaşık 2
sene kadar CEO asistanlığı görevini
yürüttüm. 3 yıl Kurumsal İletişim Müdürü olarak şirketimizi temsil ettim ve
son olarak da 2020 yılı başından bu
yana Bayi Ağı Geliştirme Müdürü olarak görev yapıyorum. Özetle: hem Otomotiv Sektöründe, hem de Mercedes
Benz’de 13 yılı geride bıraktığımı söyleyebilirim. Dolu dolu geçirdiğim ve her
gününden büyük keyif aldığım 13 yıllık
bir macera oldu bu.

İnancı, azmi ve zekası ile dünya
tarihine yön veren BİR KADIN İLE
AYNI YILDIZIN ALTINDA OLMAK?
Gurur verici. Bunu çok net söyleyebilirim. Ayrıca, Bertha Benz’in hikayesini
hatırlatmak ve okuyucularımızla paylaşmak adına kısaca özetlemek isterim. Otomobilin mucidi Karl Benz’in
eşi Bertha Benz, 1888 yılında eşi tara-

fından icat edilen otomobili kullanarak ailesini ziyaret etmek ister. Almanya’nın Mannheim kentinden Pforzheim
kentine kadar 106 km boyunca devam
eden bu yolculuk, Bertha’nın başından
beri inandığı ve desteklediği otomobil
projesinin başarısını tüm dünyaya ispatlama mesajı olur. Bertha Benz tarihin akışını değiştiren o yolculuğa çıkmasaydı, karşısına çıkan tüm zorluklara göğüs germeseydi, belki de markamız bugün bu konumda asla olmayacaktı. O, pes etmedi ve tarihin o denli
uzun yolculuğuna otomobille çıkan ilk
kadın oldu. Dolayısı ile böylesine efsanevi bir hikâye ile şirketin ve markanın
varoluşuna katkıda bulunan bir kadının
öncülüğünde kurulmuş bir şirkette çalışmak kesinlikle gurur verici. İnancın,
azmin, zekânın sembolü olan bu hikâyeyi bugün hala kadın erkek hiç fark
etmez, her Mercedes-Benz çalışanı büyük bir gururla anlatır.

biz kadınlar!

oTOMOTİV SEKTÖRÜNDE kadın
olmak nasıl bir ŞEY EZGİ HANIM
ZORLANDIĞINIZ OLUYOR MU?

şanslıyım!

Sizin de belirttiğiniz gibi otomotiv sektörü dünya ekonomisine yön veren, geleceğin ihtiyaçları ve gereksinimleri ile
şekillenen çok önemli dinamik bir sektördür. Gerek yarattığı istihdam, gerek
AR-GE çalışmaları ve gerekse üretim ya
da teknoloji alanlarında yaptığı yatırımları ile sanayinin en önemli lokomotiflerinden biri konumunda olduğu şüphesiz. Bu kadar yönlendirici ve sürükleyici
öneme sahip bir sektörde kadın çalışan
sayısının hızla artması ve sektörün fırsat eşitliği anlamında rol model olma yolunda ilerlemesi kaçınılmaz diye düşünüyorum. Ben şahsım adına, sektörde
kadın veya erkek olmanın birbirinden
farklı olduğunu düşünmüyorum.

Aynı koşullarda,
aynı stratejik toplantılarda, aynı platformlarda kadın olarak
yer alıyor, sesimizi
rahatlıkla duyurarak,
fikir ve önerilerimizin
hayata geçmesini
sağlayabiliyoruz.

eşit olmak!

Ben, bir kadın olarak bu sektörde zorlandığımı kesinlikle
söyleyemem. Tabii
ki bunda, her alanda
fırsat eşitliği sunmayı
kendine ilke edinmiş
şirketimin de önemli
bir payı var.

Şanslı olduğumu
biliyorum ancak
belirttiğim gibi bunun
tüm şirketlere, tüm
sektörlere aynı denge
ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yayılmasını diliyorum ve buna
çok inanıyorum.

gururluyum!

Bertha Benz, tarihin
akışını değiştiren o
yolculuğa çıkmasaydı, belki de markamız
bugün olduğu konuma asla gelmeyecekti. Onunla aynı markada olmak benim için
büyük gurur.

kadına yönelik projelerimiz artacak
Mercedes-Benz olarak bu güne kadar Kadınların toplum içinde
güçlenmesine katkı sağlayacak birçok projeyi hayata geçirdik.

ilham veren kadınların platformu
She’s Mercedes, her zaman en iyiyi hedefleyen kadınların
birbirlerine güç ve cesaret verdikleri özel bir platformdur.

Mercedes-Benz’İN KADINLAR İÇİN
VERDİĞİ MÜCADELEYİ ALKIŞLIYORUZ!
PEKİ “SHE’S MERCEDES” NEDİR?

she’s mercedes

She’s Mercedes
gücünü ilham veren
kadınlardan alan bir
proje. Bildiğiniz üzere
markamız adını da
yine bir kadından
alıyor. Markanın
başarısında kadının
rolü çok büyük.

She’s Mercedes platformu, gücünü ilham veren kadınlardan alan bir proje.
Mercedes-Benz’in tarihinde kadınların
daima önemli rolleri olmuştur. Sizin de
bildiğiniz üzere markamız ismini de yine bir kadından aldı. ilk Daimler otomobilinin siparişini veren Emil Jelinek’in kızı “Mercedes Jelinek”ten. Bu
isim İspanyolca’da “Zarafet” anlamına
geliyor. Mercédés, 1900’lerin başında
Daimler Motoren Gesellschaft (DMG)
şirketinin yeni markasının da adı oldu.
Az önce ifade ettiğim gibi, Mercedes
markasının bugünlere gelmesinde kadının rolü büyük. Bertha Benz, güçlü
bir kadın ve ölümsüz bir rol model. Fakat aynı zamanda markanın ilk test
sürücüsü konumunda. “She’s Mercedes”, tüm bu öncü kadınlardan ilham
alarak, her zaman en iyiyi hedefleyen
kadınların birbirlerine cesaret ve güç
vermesini amaç edinen bu platformu
sadece sosyal bir topluluk olmaktan
ziyade ortak bakış açısından doğan
bir anlayış biçimi şeklinde sunuyor.

zarafet demek!

Mercedes, marka
ismini, 1900’lü
yılların başında Daimler otomobilinin
ilk siparişini veren
Emil Jelinek’in kızı
Mercedes’ten alıyor
ve bu isim ispanyolcada zarafet
anlamına geliyor.

özel günler!

Kişisel olarak tüm
özel günleri, ilgili
olduğu konuya dikkat
çekmek ve farkındalık yaratmak anlamında çok değerli
buluyorum. Konuşulan kavramlar o günle
sınırlı kalmamalı.

son sorumuz “8 Mart Dünya
Kadınlar Günü”, hem sizin hem
de Mercedes-Benz için TAM
OLARAK ne ifade ediyor?
Ben kişisel olarak “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” gibi özel günleri, o konuya dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak anlamında çok değerli buluyorum. Öte yandan bu özel günlerde konuşulan, dikkat çekilen kutlanan konu
ve kavramlar sadece o günle sınırlı
kalmamalı diye düşünüyorum. Bu farkındalık yılın her gününe yayılmalı ve
özen gösterilmeli. Bu açıdan “8 Mart
Dünya Kadınlar Günü”, zor olanı başarmış, çevrelerine ilham saçan, başarılı ve güçlü kadınları tekrar hatırlamak, hatırlatmak adına bana çok şey
ifade ediyor. Şirketimiz için de bugünün anlamı çok özel. Biz hali hazırda
kadınların toplum içinde güçlenmesini destekleyen birçok projeyi hayata
geçirmiş ve bu projeleri uzun yıllardır
sürdüren bir şirketiz. Konuya bir örnek vermek gerekirse; kız çocuklarıöncelikle eğitime erişimleri, sonra da
hem kişisel hem de mesleki olarak
güçlenmeleri adına ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) ile 2004 yılında başlattığımız “Her Kızımız Bir
Yıldız” projemizi söyleyebilirim. Bu anlamlı proje konumuza çok güzel bir örnek. Bu alanı ve bu konuları iş yapış
şeklinin gündemine almış bir şirket
için, böyle değerli günler daha da büyük anlam taşıyor diyebilirim.

8 MART’

8 Mart, dünyada
kadınların eşitlik
haklarını, ilkelerini,
toplumsal düzen ile
daha huzurlu yaşam
özlemlerini dile
getirdikleri özel bir
gündür. Tüm emektar
kadınlarımızın bu
anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

mercedes-benz

Ezgi Yıldız

Kefeli

Kadınların toplum içinde
güçlenmesini destekleyen birçok projeyi hayata
geçirmiş ve bu projeleri
uzun yıllardır sürdüren
bir şirketiz.
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sıra dışı bir ses, sıra dışı bir şarkı
Janis Joplin’in efsane olan Mercedes-Benz şarkısının
Apple Music ve Spotify’da düzinelerce cover’ı bulunuyor.

Janis Joplin Efsanesi
Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz.
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz.
o en İyİsİydİ!

“acıd rock”

Amerikalı şarkıcı ve söz
yazarı Janis Joplin, ilk çıkışını
Psychedelic-Acid Rock grubu
olan Big Brother And The Holding
Company ile yaptı. Daha sonraki
solo kariyerinde Soul ve Blues
türlerine yatkın iki arka grup
olan Kozmic Blues Band ve
Full Tilt Boogie Band
ile çalıştı.

Janis Joplin, gelmiş
geçmiş en iyi kadın
Blues şarkıcılarından biri olarak kabul
ediliyor.

12
janıs’in hikayesi 8 Ağustos 1970... Manhat-

tan’ın kuzeyinde, yaklaşık olarak bir saatlik otomobil yolculuğu ile ulaşılan Port Chester’da,
tipik bir Amerikan barı olan Vahsen’s, her zamanki gibi çok kalabalık bir Cumartesi gecesi
yaşıyordu. Tüm masalar dolmuştu ve boşta
kalan tek bir tabure dahi yoktu. Hatta içeride
bulunan bilardo masasının etrafında bile oturacak hiçbir yer kalmamıştı. Barın en köşesinde
bulunan masada kalabalık bir grup oturuyordu
ve grubun içinde bulunan bir kadın avazı çıktığı
kadar bağırarak çılgınlar gibi şarkı söylüyordu.
Kadının sesi, o esnada müzik kutusunda çalan
Beatles’ın efsane şarkısı “Hey Jude’u bile bastırıyordu”. Masada bulunan diğer dört kişi ise
tempo tutmak için bardaklarını masaya vuruyordu. İçeride bulunan diğer müşteriler onların
gürültüsünden çok rahatsız olmuşlar ve şikayet
etmeye başlamışlardı. İşte tam o sırada barmen
masaya yaklaştı ve sessiz olmaları konusunda
kibarca uyarıda bulundu. Fakat kadın susmadı.
Aksine daha çok bağırmaya başladı. Barmen
çareyi müziğin sesini sonuna kadar açmakta
buldu. Bu durum genç kadını daha da coşturdu.
Masada bulunanlar kadına sürekli alkış tutuyorlardı. İçlerinden bir tanesi ise “Haydi Janis! Daha
yüksek sesle söyle diye bağırıyordu. Onlar alkış
tuttukça genç kadın aşkla söylüyordu şarkısını.
Barda bulunan herkes şaşkındı. Hayatlarında ilk
kez duydukları ve anlam veremedikleri bir şarkıyı neredeyse zorla dinliyorlardı ve bilmiyorlardı o
şarkının, yakın zamanda tüm dünyada hit olacağını. O gece barda söyleyen kadın Janis Joplin’ın
ta kendisiydi ve oradakiler onu artık sadece plak
kapaklarında görebileceklerdi...

GELECEK OTOMOTİV

son albüm!

“Pearl” albümü çok
kısa bir sürede kaydedildi ve bu onun
hayata ve müziğe
vedası olacaktı.

boogıe band

1969’da Woodstock’ı
inleten sesler arasında o da yer alıyordu.
1970’de Full Tilt
Boogie Band’i
kurdu.

Blues-rock!

9 ocak 1941’de Texas’ta
dünyaya gelen Janis Joplin,
1962 yılında ilk kez Blues ve Rock
şarkılarını seslendirmeye başladı.
Walter Creek isimli bir müzik grubuna dahil olduktan sonra uluslararası bir yarışmada derece alan
şarkıcının hayatı, bu ödülden
sonra baştan sona
değişti.

pandemi, sanatı sadece sarstı

müzayedelere katılım başladı

Pandemi’ye karşı birleşen sanat piyasası yarışı kazandı.
Botticelli tablosunun rekor satışı 2021’e umut oldu.

Sanat piyasaları son aylarda yeniden hareketlenmeye başladı.
Dünya genelinde gerçekleşen müzayedelerin hasılatları iç açıyor.

gelecek sanat
salvator mundı
orijinal mi?

2021 yılının
en pahalı eseri!

İtalyan Rönesans dönemi
ressamı Sandro Botticelli’ye ait
“Madalyon Tutan Genç Adam”
(Young Man Holding a Roundel)
tablosu 92 milyon dolara alıcı bularak (şimdiye kadar) 2021’de
bir müzayedede satılan en
pahalı eser oldu.

Gelecek
“Vivien Maier” adını daha
önce hiç duydunuz mu?
John Maloof’un keşfi! John Şikago’da ya-

özel bir kadın!

tanıdık bir bakış açısı!

şıyordu. Sanata çok meraklıydı ve şehirde
gerçekleşen ucuz müzayedeleri hiçbir
zaman kaçırmazdı. 2007 yılında yine sıradan bir müzayede gününde eski fotoğraf negatifleri ile dolu garip bir kutu satın aldı. Evine gider gitmez heyecanla kutuda bulunan negatifleri incelemeye başladı. Gördükleri
karşısında neredeyse küçük dilini
yutacaktı. Çünkü gördüğü fotoğraflar sadece iyi değil gerçekten
olağanüstüydü. İnternet’te araştırma yapmaya başladı ve birkaç
fotoğrafın izini buldu. Sonra bu isme ulaştı. “Vivien Maier”... Başka
hiçbir bilgi yoktu. Bu işi kendi başına halletmeye karar verdi john ve
tüm fotoğrafları kişisel sosyal medya kanalları üzerinde yayınladı. Birkaç gün sonra bir e-posta aldı ve bir
anda koltuğa yığıldı kaldı. Gelen bilgi
şöyleydi. “Vivien Maier” dadılık yapıyordu. Fotoğraf çekmeyi çok seviyordu ve
150 bin civarında fotoğrafı vardı. Kimse ilgilenmedi. 85 yaşında sefalet içinde bir
parkta çöpten aldığı konserveyi yedikten sonra bankta ölü bulundu.

İnsanlar onu farklı
şapkalarıyla hatırlıyordu.
Onu hatırlayan herkesin
Vivien’de bir fotoğrafı
vardı. Ancak hiçbirinin
haberi bile yoktu.

Vivien Maier’ın sıra dışı bir
bakış açısı vardı. Aynı izlere Ara
Güler’in fotoğraflarında rastlamak
mümkün. Hayata dair anları tüm gerçekliğiyle karelerine yansıtaņ Maier, tarih boyunca karşımıza çıkan pek çok sanatçı gibi
maalesef öldükten sonra keşfedilmiştir.

Christie’s Müzayede
Evi’nde 2017 yılında
450 milyon dolara
satılarak büyük bir
rekora imza atan
“Salvator Mundi”
isimli tablo, sonu
gelmeyen orijinallik
tartışmalarının ardından başka bir iddia
ile yeniden gündeme
geldi. Tablo üzerinde
yapılan incelemede
Hz. İsa’nın havaya kaldırdığı el ve kolun Leonardo
da Vinci tarafından çizilmemiş olabileceği öne
sürüldü. Bu analize göre küreyi taşıyan sol elin de
ressam tarafından çizilmiş olma ihtimali düşük.

el greco’dan bir
isa tablosu daha
Picasso’nun ilham
kaynaklarından biri
olan ve sanat tarihçileri tarafından bir
dönem deli olmakla suçlanan ünlü
ressam El Greco’ya
ait olduğu ispatlanan
bir İsa tablosu daha
ortaya çıktı. Tabloda
İsa, dikenli taç takıyor ve sol omzunun
üzerinde çarmıha gerildiği Haç’ı taşırken görülüyor. İspanya’da bulunan
Center d’Art d’Època Moderna, yaptığı araştırmalar
sonucunda özel bir koleksiyona ait olan bu resmin
El Greco tarafından yapıldığını tescil etti.

banksy’nin
hapşırığı
Sokak sanatının
günden güne efsaneleşen ünlü ismi
Banksy, dünya
çapında milyonlarca
insanı etkileyen virüs
ile ilgili yeni bir esere
imza attı. Gizemli
sanatçı, ‘hapşu’ anlamına gelen ‘Aachoo!’
adını verdiği eserde,
hapşıran yaşlı bir
kadını İngiltere’nin
Bristol kentinde bir evin duvarına resmetti. Yarı
müstakil bir evin duvarında çizilen grafitinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan sanatçı, evin
değerini de tam 20 kat yukarıya fırlattı.
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sadece sevdiklerimle olmak isterdim
Gerçekleştiremediğim değil ama gerçekleştirmek istediğim bir hayal
kur denseydi, tüm sevdiklerimin hepsini yeniden yanı başıma toplardım.

Tüm gerçeklerin kalabalığında
hayal kurmak hangimize ilaç
gibi gelmez ki? Uzaklaşmaya
eşdeğerdir...

Önal
Özben
14

Özben Önal
İŞ KADINI

Sizi size soralım. Aslında nasıl
bir Kadındır Özben Önal? Neler
hayal eder ve kimleri özler?
Her insanın hikâyesinde olduğu gibi benim de bazı yolculuklarım gözümü kapattığımda başlar. Kimi zaman görmeyi arzuladığım bir yüz, kimi zaman henüz başlamamış bir serüven, kimi zaman ise eski ama eskitilmemiş bir anı
gözümü kapattığımda rastladıklarım.
İnsanın gözünü kapatması ile gözünü
yumması aynı refleks olsa dahi aslında yol ayrımıdır. Belki de göz yummayı
değil kapatmayı tercih ettiğim için bu
seçtiklerim yoluma eşlik ediyordur.
Ve ruhumun nerede yaşadığına gelecek olursak, hem hissettiği zamanda
hem hissettiği yerde aslında. Bir nevi
sevdiklerim ailem nerede mutlu ise
ruhum hemen oralı oluverir. Müzik ise
hem ruhumun hem de dünyamın vazgeçilmezlerinden birisidir. Gün içinde
müzik, gün sonunda ise bazen heyecan verici, bazen dinlendirici bir film iyi
bir tercih oluyor. Bu aralar huzur veren
şarkılarım Umut Fırat Yükselir’in tüm
besteleri oldu. İzlediğim yapımlarda hayatı veya içinde bulunduğu durumu derinlemesine yaşayan her karakter beni
kendine çeker. Aslında tüm sözlerimden de anlaşılacağı üzere hissederek
yaşamak, hissettiğini yaşamak bana
göre diyebilirim hayatta.

genel anlamda her ortamda
mutlu bir kadındır özben önal.
siz nasıl tanımlarsınız?
Belki nedenlerden birine mutluluk diyebiliriz ama yeri geldiğinde acıyı sevdiklerimizle birlikte yaşamak, karanlığın
tam ortasında ışığa inanmak veya sahici sevgiyi ilk görüşte tanımak tüm bunlar aslında özünde mutluluğa ulaştırı-
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8 mart!

Keşke bu güne ihtiyaç
duyulmasaydı. Çünkü hayat o
kadar kıymetli ki her saniyesini sevgi
ve saygıyla geçirebilmek çok değerli.
Tarih ile sınırlandırmaktan öte sevgi ile
sınırları kaldıran herkes çok daha fazlasını kazanıyor. Gelecek aracılığıyla
8 Mart Dünya Kadınlar Gününü, tüm
kadınların dilediklerinin karşılarına çıkmasını ekleyerek
kutluyorum.

yor. Tabii ki her zaman payına mutluluk
düşmüyor insanın ancak umut her şeyi
tedavi eden bir şifa bu hayatta. İşte bu
sebepten mutluluğu tek kelime ile ifade
etseydik bu benim için umut olurdu.

gerçekten ilham veriyorsunuz.
peki özben önal kimden ilham
alır? var mı öyle birileri?
Hayatımda ilham kaynağı olan annem
varken bu alanda başka bir ışığa hem
gerek hem de ihtiyaç duymadım. Aslında tasarım alanında biri Tımarhane
Tasarım Atölyesi diğeri Özben & Penok
Mücevher olmak üzere iki markaya kuruculuk ve öncülük ediyorum. Oluşturduğum bu iki markada da esinlenmeyi
değil eşsiz olmayı seçtim, dünyadan
birşeyler kapmak yerine göre olabilir
belki ama kendimden dünyaya birşeyler katmak daha bana göre.

kadın olmak!

Dünyada kadın
olmak... Yaratılırken
kadınlara verilen en
büyük armağanlardan birisi, her zaman
sorunları yenebilecek
çözümleri de dünyaya getirecek güce
sahip olmalarıdır.

saygı dumak!

Bir kadına zorluk çıkartılıyorsa o kadının zorluğu alt edeceği de değişmez
gerçektir. Saygıyı
her canlı muhakkak
hak eder ancak kadınlar aynı zamanda
bunu kazanırlar.

tımarhane! bir tasarım atölyesi
için oldukça ilginç ve iddialı bir
isim. neler yapıyorsunuz?

isterdim!

Tımarhane Tasarım Atölyesi 2014 yılında başlayan bir hikâye. Standart görüşrüşlerin kalıpsal çizgileri ve tercihleri yerine bir delinin yaptıkları hepimize daha
eğlenceli gelir. Bu hemen hemen herkes tarafından kabul edilmiştir. Özgürlük bağımsızlık lezzetlidir çünkü. Biz de
Tımarhane Tasarım Atölyesinde bunu
yapıyoruz, dekorasyon alanında özgür
ve bağımsız hareket ediyoruz bu da ortaya herkesin içinde bir parça mutlaka
var olan delinin kendinden birşeyler bulduğu çılgın parçalar çıkartıyor. Özben
& Penok Mücevherat’ta ise tasarladığımız bütün mücevherler sayesinde aslında ölümsüzlüğü keşfettik. Hem tüm
zamanlarda yaşayan hem de tüm zamanları yenebilen zamansız mücevherler var ediyoruz.

hayalim var!

Kadınların muhtaç
olmadığı, inandığından asla vazgeçmek
zorunda kalmadığı, ne
savaşarak kazandığı
ne de kaybetmemek
için savaştığı bir
dünya oluşturmak
isterdim.

Tüm kadınlara, bireysel desteğin toplumsal seviyeye ulaşmasını dilerdim. Bu alanda
hayalin ötesinde gerçek adımların tüm
kadınların kalbi tarafından hissedileceği
hayallerim var.

O hayalinden asla vazgeçmedi

azmi ile tarih yazan bir kadın

Carl Benz’in en büyük hayalinden vazgeçmesi Bertha Benz için
kesinlikle bir son değildi. O hayalinden asla vazgeçmedi.

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

Bertha Benz
tarih yazan bir kadın Otomobilin mucidi olarak
bilinen Karl Benz’in eşi ve iş ortağıydı. 5 Ağustos
1888’de büyük bir cesaret örneği sergileyerek tarihin
ilk uzun mesafeli otomobil yolculuğunu gerçekleştirdi. Yolculuk esnasında başına gelen tüm aksilikleri
sadece kadınsal içgüdülerini kullanarak ortadan kaldıran bu sıra dışı kadın; bulduğu pratik çözümler ile
de sektörün adeta geleceğini aydınlattı.

tarihin ilk otomobili Carl Benz ile hayatını birleştiren Bertha Benz, eşinin en büyük destekçilerinden
biri olur ve kendi ailesinden kalan tüm mirası bu otomobil projesi için hiç çekinmeden harcar. Ancak sonuç ne yazık ki hayal ettikleri gibi olmaz. Çünkü Carl
Benz’in icat ettiği Benz Patent Motor-Wagen Typ1
adı verilen tarihin bu ilk otomobili, halk tarafından ilgi
görmez ve gizemli güçlerin icadı olmakla itham edilir.

bertha benz 1800’lü yılların son çeyreğindeyiz. Ya-

kadının gücü Otomobil projesinin böyle tepki görmesi Carl Benz’in en büyük hayalinden vazgeçmesine
neden olur. Ancak eşi Bertha için bu kesinlikle bir son
değildir. 1888 yılında çocukları ile birlikte 106 KM’lik
bir yolculuk yapmaya karar veren Bertha Benz, yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen seyahatini tamamlamayı
başarır ve bu girişimi ile sadece otomobil fikrinin öncüsü olarak değil; tarihin ilk uzun yolculuğunu gerçekleştiren kadını olarak da kayıtlara geçer.

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

yolculuk

Her şeyi değiştiren

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

bertha benz!

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

asla yılmadı!

Bertha Benz; yakıtı bitince
aracını itmek zorunda kaldı.
Tıkanan motorun borusunu şapkasında bulunan iğnenin yardımı ile açtı.
Bu zorlu yolculukta yaşadığı sıkıntılar
sadece bunlarla sınırlı değildi elbette.
Patlayan fren aksamını parça deriler
ile kapladı ve yalıtımını sağlamak
için jartiyerini kullandı. Hiçbir
şey onu yıldıramadı. Engelleri birer birer aştı.
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şiddetin her türlüsüne karşıyım
İnsanlara, hayvanlara ve doğaya karşı şiddet en çok düşündüğüm ve üzüldüğüm konuların başında geliyor. Yıllardır böyle.

Kadınların güvenliği ve eşit
istihdamı gibi konulara çözüm
bulunamamışken, “Kadınlar
Günü” kutlamaya hakkımız
olmadığını düşünüyorum.

Mengi
Ruhat
16

ruhat mengi

GAZETECİ-YAZAR
araştırmacı, gazeteci, yazar,
yardımsever, sanatsever ve mücadeleci ruhat mengi... biz hepsini tanıyoruz. tanımadığımız bir
ruhat mengi var mı?

ruhat mengi’nin kamera karşısındayken ruhu nerelere gider?
hangi şarkıda huzur bulur ve
hangi filmde kendini görür?
nasıl biridir ruhat mengi?

Öncelikle hakkımdaki güzel görüşleriniz
için çok teşekkür ederim, sadece bir gazeteci olarak değil, bir insan, bir kadın
olarak da gurur duyulacak vurgular yaptınız. Sağolun, varolun. Tanımadığınız
Ruhat Mengi’nin aslında “tanıdığınız
Ruhat Mengi”den fazla farkı yok. 33 yıllık meslek hayatımda her zaman okuruma, izleyicime olduğum gibi göründüm, öyle konuştum ve öyle yazdım.
Bu nedenle yazılarımı son derece hızlı
yazarım. Okuyucumla konuşuyor ve en
içten duygularımı onlara aktarıyor gibi.
Televizyon haber-tartışma programlarımın yayınlandığı her hafta “en çok izlenen” olmasının bir nedeni de buydu.
Beni yazılarımdan da tanıyan izleyici
karşısında tereddütsüz güvenebileceği, merak ettiği soruların cevabını mutlaka bulacak ve saptırmadan, en gerçek haliyle aktaracak, zigzaglar çizmemiş bir gazeteci olduğunu biliyordu.

Kamera karşısında iken ruhum tamamen izleyicimle bütünleşir, onların bizi
dinlerken kafalarından geçeni düşünür,
sorularımı ona göre sorarım. Konsantrasyonum o kadar yüksektir ki ekibim
bunu “transa geçti” olarak adlandırırdı.
Program başlamadan yarım saat önce
artık sadece kendi düşüncelerimi duyarım, bittikten sonra da uzun süre adrenalin seviyem düşmez. Benim huzur bulduğum şarkı; ABBA’nın “I have a Dream”
şarkısıdır. Bir de Dana Winner’ın “One
Moment in Time”... Meryl Streep’in “River Wild” filminde kendimi görürüm. Bu
film genç bir kadının vahşi ve geçilemez
bir nehirden botla geçişini, ailesinin hayatını kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatır. Benim hayatım da he zaman
mücadele ile geçti. İmkansızı başarmak
ve engelleri aşmak için savaştım. Kendi
hayatım, yaşadığım toplumun dezavantajlı vatandaşları, kadınlar, çocuklar ve
hayvanları korumak için sürekli mücadele ettim. Tanımadığınız Ruhat Mengi’nin bir özelliği asla vazgeçmemesidir. En beklenmedik olaylar karşısında bile kendimi çok çabuk toparlarım
ve yola devam ederim.

koltuğuna oturup gözlerini
kapadığında ruhat mengi’nin
aklından genelde neler geçer?
Aklımdan şiddetin, kavganın, çıkar çekişmelerinin ve planlarının olmadığı huzurlu, mutlu bir ülke geçiyor. Türkiye’nin
güzel günlere kavuşmasını, gençlerimizin başka ülkelere gitmek yerine kendi
ülkelerinde geleceğe güvenle bakabilmesini, hepimizin huzurlu, mutlu olmasını, her gün yeni bir endişeye uyanmamayı çok istiyorum. İnsanlara, doğaya
ve hayvanlara karşı şiddet, umursamazlık en çok düşündüğüm ve üzüldüğüm
konuların başında geliyor.

GELECEK OTOMOTİV

8 mart!

8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nde meslek hayatım boyunca çeşitli yerlerde konuşmalar yaptım, hep bir gün Türkiye’de
kadınların tüm haklarının verileceğini, onlara karşı şiddetin
de önleneceğini, benim de
buna bir katkım olacağını düşündüm.

siz kadınları savunurken bazı
kadınlar sizi hedef aldılar!
Bizim mesleğimizde (siyasette de böyle) eğer başarılıysanız, birilerinin ayağına basıyorsanız, çıkarı konusunda sizi
önünde engel görüyorsa, onunla ilgili
olumsuz bir gerçeği dile getirmişseniz
kadın veya erkek fark etmiyor, her ikisi
de acımasız olabiliyor.

hedef olmak!

Bunu birçok kez yaşadım, Özellikle cinsiyet üzerinden. Kadın
olmanızı öne sürerek
yıpratmayı deneyebiliyorlar. Neyse ki,
ayıptır söylemesi polemiklerden genellikle
1-0 galip çıkarım :)

vazgeçmem!

Haklı olduğum
davalarda noktayı
koyana kadar asla
olayın peşini bırakmam. Yaşadığım
çok sıkıntılı zamanlarda bile vazgeçmeyi hiçbir an
düşünmedim.

vazgeçmeyi bir an bile düşünmedim

sadece olduğum gibi göründüm

Benim hayatım, imkansızı başarmak ve engelleri aşmak
için hep mücadele etmekle geçti. Asla vazgeçmedim.

33 yıllık meslek hayatımda okuruma ve izleyicime her zaman
olduğum gibi göründüm, öyle konuştum ve öyle yazdım.

kadının hakları savunucusu
olmanızın dışında, kadınlar size
ayrı bir sevgi ve hayranlık duyuyorlar. Bunun sebebi nedir?

kadın ve medya

Medya dünyasında
kadın olmak bence
çok zor. Bunun nedenini anlamak için
2021 yılı Türkiye’sinde medyada yönetici
olanların neden hep
erkek olduğunu düşünmek bile yeter.

Bunun bir nedeni onlardan farksız, sade
ve hiçbir zaman bilgiçlik taslamayan,
gece gündüz çalışan, ailesine ve toplumuna çok bağlı, insanları ve hayvanları
korumak için çırpınan bir kadın olmam.
Diğer nedeni ise yasalarda kadınların
haklarının verilmesi için yıllarca yaptığım
mücadele. Sevgili Oya Başar beni anlatırken “Söz kadın haklarına geldiğinde
panter kesilir” demişti. Medeni Kanunda, boşanma sırasında “kadın ve erkeğin eşit mal paylaşımını” Meclis’e kabul
ettirene kadar kadın örgütleriyle birlikte
çok çalıştık ve 2000’li yılların başında bunu başardık. Aynı şekilde Türk Ceza Kanunu’nda “kadın ve çocuklara şiddet”
ile ilgili yasaların onların lehine değiştirilmesini sağladık. AİHM’de bu konuda
bir dava kazandım ve Lions’un uluslararası ödülü Melvyn Jones’da dahil olmak üzere birçok ödüle sahip oldum.

dünyada kadın

Dünyada kadın olmak Türkiye’den pek
farklı değil. Birçok ülkede kadınlar benzer
durumdalar. Kadına
karşı şiddet”özellikle
az gelişmiş ülkelerde
(Türkiye’de de) korkunç boyutta.

kadınlar günü

Türkiye maalesef hala kadınların güvenliği
ve eşit istihdamı gibi
konuları hiç halletmiş
değil. Ben bu nedenle
Kadınlar Günü kutlamaya pek de hakkımız olmadığını
düşünüyorum.

Sadece icraatları ile değil
tarzı ile de ilham veren bir
kadınsınız? Peki sizin ilham
aldığınız bir kadın var mı?
Çok teşekkür ederim, 8 Mart Kadınlar
Günü’nde bu nazik cümlelerle beni mutlu ve mahcup ediyorsunuz. Özel hayatımda da, meslek hayatımda da hep
“özgün ve sade” olmayı, kimseyi taklit
etmemeyi tercih ettim. Bununla birlikte
örneğin mesleki olarak ABD’li televizyon habercisi Christiane Amanpour
beni çok etkilemiştir. Türkan Saylan’ın
yaşadığı son güne kadar vazgeçmeden
ülkesi için çalışması etkilemiştir. Dünyada ve Türkiye’de tarzını beğendiğim
kadınlar oldu, örneğin kendisini de çok
yakından gördüğüm Lady Diana, Fransız sanatçı Marion Cotillard ve Meryl
Streep gibi. Şık ve zarif kadınlar. Türkiye’de ise Şevval Sam. Güzelliğin yanında duruşlarıyla anlam kazanıyorlar.

Ruhat hanım Hayal kurar
mısınız? Düşündüğünüz
şeyi yapar mısınız? isteyip
gerçekleştiremediğiniz bir
hayaliniz var mı?
Ben çok hayal kurarım ve bunların bir
gün mutlaka gerçek olacağına kendimi
inandırırım. Yıllarca beklesem bile bu
inancı yitirmemek için kendime telkin
yaparım. Elbette gerçekleştiremediğim
hayallerim var, hayat bazı insanlar için
çok daha kolay. Onların fazla yorulmadan kolayca, hak etmedikleri başarılar
elde ettiklerini düşünüyorum. Bazıları
ise hep mücadele etmek zorunda.

hassas noktam

14 Nisan 2011’de
Meclis önünde benim başlattığım ve
Türkiye’nin bütün
kadın örgütlerinin katıldığı büyük gösteriyi
Google’da görebilirsiniz. Kısacası öylesine dayanamaz bir
noktadaydım.

Mengi

Ruhat

Melvyn
Jones ödülü

Lions’un dünya çapındaki ödülü Melvyn Jones dahil çok sayıda
ödüle sahibim.
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benim şarkım “I DID IT my way”
Beni en çok etkileyen şarkı ‘’I did it my way’’ olmuştur. Tek başıma
ayakta kaldığım ve kendi yolumu çizdiğim için bana çok uyuyor.

Kadın’a dikkat çektiği için güzel.
Fakat arkasında durmak gerekir.
Kadınlar Günü, her gün olmalı.
her gün
8 mart olmalı!

Eczacıbaşı
Pınar
18

son olarak!

Şu an Avrupa Yatırım
Bankası bünyesinde
bulunan bir fonun kredi
komitesinde yer alıyorum
ve bir yandan da kendi
şirketimin yönetimini
yapıyorum.
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pınar
eczacıbaşı

Bence 8-9-10 Mart fark
etmez. Her gün Kadınlar Günü
olabilir. Bunu bir güne bağlamak
bence yanlış. Tabii Kadınlar
Günü demek hoş bir hatırlatma fakat bu hatırlatmanın her gün olması
lazım.

İŞ KADINI

bize pınar eczacıbaşı’nı genel
olarak özetleyebilir misiniz?
ne yaptı ve neler yapıyor?

bir iş kadını olarak, kadının
iş dünyasındaki yeri hakkında
neler söylersiniz?

Çocukluk yıllarım Levent’te annem ve
kız kardeşim ile birlikte geçti. Şehit Kubilay İlköğretim Okulunda 2. sınıfa kadar okudum. Çok çalışkan bir öğrenciydim. 3. sınıfa geçtiğimde amcamın kararı ile Işık Lisesinde yatılı olarak okumaya başladım. Sadece hafta sonlarını
Nejat Amcam ile birlikte geçiriyordum.
Annemden o yaşta ayrılmak benim ve
kardeşim için çok zor olmuştu. Liseyi
okul 1.si olarak bitirdim. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesini kazandım fakat yine Nejat Amcamın kararı ile yurt dışına
gittim. Önce İngiltere sonra Amerika olmak üzere üniversite hayatıma orada
devam ettim. University of New Hampshire’dan Kimya ve Ekonomi üzerine lisans eğitimi alarak mezun oldum. Amerika’da yüksek lisans yapmak istiyordum fakat izin alamadım ve Türkiye’de
kalıp Boğaziçi Üniversitesi’nde Finans
dalında MBA yaptım. Sonra Türkiye’de
bulunan yabancı bankalardan teklif aldım. Tekliflerin biri Chase Manhattan diğeri Manufacturers Hanover Trust’tan
gelmişti. Ben Manufacturers Hanover
Trust’ta işe başladım. Bu kurumun bir
Amerikan Bankası olması benim profesyonel kariyerim için iyi olmuştu. Hayatımın güzel yıllarıydı diyebilirim. Sonra yeni kurulan bir banka olan Tekstil
Bank’a geçtim ve orada 4 yıl kadar çalıştım. Bu sürecin sonunda da John Mc
Carthy ile ING Bank’ta yollarımız kesişti. 1998 yılındaki bankacılık krizine kadar burada çalıştım. 2004 yılında Fransız bir arkadaşım ile birlikte “GP Trust”
adında bir Finansal Danışmanlık şirketi
kurduk. Ayrıca üç dönem boyunca GYİAD’ın başkanlığını yönettim GYİAD’ın tarihinde ilk kadın başkan olarak yer aldım.

Çocukluğumdan beri hiçbir zaman cinsiyet ayrımı yapmadım. Kendimi de öyle bir kategoriye koymadım. Babamı küçük yaşta kaybettiğim için hayatım çok
zordu ve o yaştan itibaren adeta bir savaşçı oldum. Öyle bir savaşın içerisindeyken cinsiyet ayrımı yapmak aklıma
dahi gelmedi. Tabii ki kadın olmaktan
her zaman mutlu oldum. Kadınların günümüzde çektiği zorlukları çok iyi bilirim. Özellikle girişimci kadınlar için arkadaşlarımla birlikte GYİAD döneminde
birçok proje ürettim. Kendi açımdan benim için tek bir hedef vardı o da ‘’başarılı
olmak’’. Bize çocukluğumuzdan beri verilen mesaj “düşerseniz yalnız başınasınız” olmuştur. Hayat koşulları çok zorlu. Türk aile yapısında herkes birbirine
destek olur fakat benim arkamda hiçbir
zaman bir aile desteği olmadı. Sanırım
bu beni güçlü bir kadın yaptı ya da ben
zaten güçlüydüm. Desteksiz bir hayat
insanı hedefine doğru gitmeye zorluyor.
Şayet sizin söylediğiniz gibi bir hayat
başarım varsa o da budur. Dünyada zaten kadın olmak gerçekten birçok artıyı
ve eksiyi beraberinde getiriyor ve günümüzde iş hayatında belirli başarılar elde
etmiş kadınların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu durum dünya genelinde de böyle maalesef. Erkeklerin dünyası... Çoğu zaman yurt dışında katıldığım toplantılarda tek kadın ben olurdum. Öte yandan Türkiye’de ve dünyada kadına biçilmiş roller belli. Annelik…
İş hayatı ile anneliği birlikte yürütmek…
Kolay değil. Kadın iş hayatına duygu katıyor ve kadının olması gerektiği yerde
olmadığı çok açık. Kendini kanıtlamış
kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapılmasını doğru buluyorum.

özel hayat!

Sakladığım bir eşim
yok. Evliliği düşünmedim değil ancak size
hayat hikayemi anlattım. Kendi ayaklarım
üzerinde durmak zorunda kaldım. Özel
hayatım hep ikinci
planda kaldı.

ya evlilik!

Özellikle bekar
kalmak gibi bir
düşüncem ya da
amacım hiç olmadı
hayatta. Gerçekten
size uygun ve sizi
her açıdan anlayan
bir eş bulabilirseniz
evlilik güzel.

hayatınız!

Oldukça renkli olduğunu düşünüyorum.
Belki hayatıma girenlerden ben çok
şey bekledim ya da
onlar. Ben doğru eş
ile devam edilmesini
savunurum. Bu müthiş bir destek.

yalnız olmak!

Belki de çocukluğumda yaşadığım
travma, babamı
kaybetmek, bir aile
yapısı içinde büyümemiş olmanın bilinç altı
etkileri beni yalnız
bir hayat sürmeye
itmiş olabilir.

her zaman en iyisini yaparım
İş hayatımda genellikle en iyiyi beklerim. Çünkü ben severek
yaptığım işin en iyisini yaparım. Çok detaycıyımdır.

gyİad’ın ilk kadın başkanı
Üç dönem boyunca GYİAD’ın başkanlığını yönettim.
GYİAD’ın tarihinde ilk kadın başkan olarak yer aldım.

hayalim!

Dünyadaki kadınlar için
ve hepimiz için hayalim:
kadın erkek eşitsizliğinin her
alanda sona ermesi. İnsanlara
kadın veya erkek olarak değil de
insan olarak bakmalıyız. Bu
düşüncelerle tüm kadınların
dünya kadınlar gününü
kutluyorum.

Eczacıbaşı
Pınar
dileklerim! Göz

önündeyken ruhum
hep başka yerlerde olur ve bana bazen sorarlar, “Pınar hanım gözlerinizde
hüzün görüyoruz” diye doğrudur... Çok
küçük yaştan itibaren gerçekten zor bir
hayat yaşadım. Güzel olma potansiyeli
olan bir hayatın bu kadar zor geçmesinin hüznünü hep içimde taşıdım. Bazen
bir film izlerim ve seçtiğim tüm filmler
genelde başarı hikâyeleri ve biyografiler
olur. Olgunluk çağları, başka bir çağ...
İnsanların zihinlerinde canlandırdıkları
hayalleri ile gerçekler her zaman uyuşmuyor. Belki benim mesleki hayatımda
tüm hayallerim gerçekleşti fakat manevi
tarafım eksik kaldı. Umarım ki bundan
sonra hem manevi desteğimi bulurum,
hem de huzurlu bir döneme geçerim.
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Karakterlerimi oynamadım. “yaşadım”
Oynadığım her kadının yaşadıklarını, dışsal bir taklide dayalı
değil, sahici deneyimler olarak yaşamam gerekir. Öyle yaparım.

Hayatımı yazsam roman olurdu
dedim. Yazdım roman oldu. İsmi
ise “Soytarı Özgürlüğü”.
8 mart!

Köse
Nursel
20

nursel köse

Tüm dünyada 1910’dan
beri insan hakları temelinde kadınların ekonomik siyasi ve sosyal
bilincinin geliştirilmesine, bu yoldaki başarılarının kutlanmasına ayrılan
bir gündür. Ancak kadını öldüren
canilerin olmadığı, bu katillerin
cezasını çektiği sabahlara
uyanmak istiyorum artık
ülkemde.

OYUNCU

bize nursel köse’nin sanatsal
öyküsünden bahseder misiniz?
neler yaptı nursel köse?
Genelde bu soruya şöyle cevap veriyorum; En zor olanı öykümü anlatmak...
Zaman geçtikçe yapılan işlerin çoğalmasıyla yaşanan onca birikimler de katılınca işin içinden kısaca çıkmak zor olmaya başladı...😉  Hayatımı  yazsam  roman olurdu dedim ve oturup yazdım...
Soytarı Özgürlüğü” böyle çıktı aslında.
Kitabımda topladım hayatımı, felsefemi. Mesleğimi ve de ötesini. Malatya’da
doğmuştur. 17 yaşında iken üniversite eğitimi için Almanya`ya yerleşmiştir. Köln Üniversitesi`nde okudu. Kendisi oyunculuğun yanında Yüksek Mimar, Mühendis olarak da çalıştı. 1992
yılında Almanya’da “Yerkozmetikçileri”
-Die Bodenkosmetikerinnen adlı ilk yabancı kadın kabare gurubunu kurdu. Bu
kabare ile Tüm Almanca konuşulan
ülkelerde on yıl boyunca turneler yaptı. Bunun dışında radyo tiyatroları ve
şiir kitapları yazdı. Hem Alman hem
de Türk dizi ve filmlerinde oynadı...
Nursel Köse, Almanya’da aktör, komedyen, yazar, şair ve radyo tiyatrosu yazarı
olarak çalıştı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak birçok çocuk ve gençlik
oyunları sahneye koydu ve oynadı. Bir
çok kadın tiyatro projelerinde yönetimi
devraldı. Halen devam ediyor.

Bir tarafınız geleneksel diğer
tarafınız tam bir Avrupalı! iki
kültür arasında kaldınız mı?
Türkiye’de kendimi Alamancı hissediyorum. Orada Göçmen Türk’tüm. Bu genelde zorunlu olarak yurtdışına yerleşen ve iki kültür arasında kalanlar için
büyük bir derttir. Ancak ben kültür olarak da benzer bir arada kalmışlık hisset-
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medim. Kendimi zaman içinde, Kültür
farkını kadın olmak üzerinden de bizzat
yaşamaya başlayınca, ki Avrupa’nın bir
çok ülkesi kültür merkezcidir maalesef.
Bir yere ait olmak yerine dünyaya ait olmayı öğrettim kendime, geniş perspektiften bakmayı, dünya vatandaşı olmayı
seçtim... Kurban olmak yerine... Kendimi özgür daha birey gibi hissetmenin
yollarını aradım her zaman.

araştırırım!

Olgunluk dönemine
girerken yazarlar,
felsefeci kadınlar,
bilim kadınları ve
dalında başarılı kadın
biyografilerine sıkı
şekilde sarmıştım...
Yaşadığımız sürede
bitmeyen bir proses.

sahnede çok zor kadınlara hayat verdiniz. hepsi çok doğaldı.
içinizde kaç kadın yaşıyor?

bu dönem!

Bir oyuncu olarak duyguları göstermek
yerine duyguyu hissetmem gerektiğini
öğrendim. Oynadığım karakterin yaşadıklarını, dışsal bir taklide dayalı değil,
sahici deneyimler olarak yaşamam gerekir. Oynadığım karakterin duygularının
“mış gibi” sahte değil, yapmacık değil,
gerçek olmasına çok önem veririm...
Ben oyuncu olarak oynadığım karakterin hissettiği tüm duyguları hissetmek
zorundalığımdan yola çıkarım... Ancak
bu şekilde seyircinin duygularını harekete geçirmek mümkündür... Bu yüzden
bu duyguların öncelikle benim tarafımdan hissedilmesi gereklidir. Ben rol yaparken bunu hedeflerim.. Oyuncu sahnede oynamaz yaşar... Bu yüzden İçimden kaç kadın çıkar? İzleyip göreceğiz.

ne yapıyorum!

ilham veren bir kadınsınız.
peki sizin ilham aldığınız bir
kadın var mı dünyada?
Beğendiğim, takdir ettiğim kadınlar oldu ve zaman içinde değişerek çoğaldı.
Çocukluk yıllarımda Hollwood ve Yeşilçam yıldızlarını beğenirdim. Gençlik yıllarımda ise öncü kadınları. Tarihe kadın
hakları konusunda damga vurmuş savaşçı kadınları araştırıp okurdum.

Pandemi tüm hayallerimi değiştirdi.
Değişen dünya
çok farklı yerlere
çekmekte hepimizi.
Yeni hayaller, yeni
misyonlar bir şekilde, zaman içerisinde
oluşacak umarım.

Pandemiden dolayı uzun bir süre
durdum ve hazırlık
yaptım. Çevremizde
sürekli sevdiklerimizi
kaybediyoruz bu dönemde. Sağlıklı yaşamak en büyük hayalimiz oldu şu an.

fatih akın!

Her başarılı oyuncunun arkasında mutlaka ayrıntılı bir geçmiş
ve zorlu yaşanmışlıklar vardır. Benim
dönüm noktam Fatih
Akın oldu. “Yaşamın
Kıyısında” filmi benim
miladım olmuştur

kadınlar fikirlerini özgürce sunmalı

yakın zamanda bir kitap projem var

Kadınlar daha çok konuşuyor deniyor ancak sonuçta sadece
erkeklerin dedikleri oluyor. Bütün dünyada malesef bu böyle.

Yakın zamande “Sedef’in Kahvaltıları” adında minik bir kitap projem
hayata geçecek. Umarım 2021 bitmeden bunu gerçekleştirebilirim.

sedef İybar

İlham Kaynağım!

bu kadar güzel gülen bir kadın
neden ablası demet akbağ gibi
bir oyuncu olmaz?

gülriz sururi!

Babaannemden sonra annemden ilham
aldım çünkü annem
eline aldığı her şeyi
çok titizlikle yapardı
dolayısıyla sofrayı kurarken de çok estetik
bir gözü vardı. Anneme müteşekkirim.

SUNUCU / TV

Gülriz Sururi’nin
gustosu, hayata
bakışı benim için
ancak hayranlık
duyulabilecek niteliklerdi. Kendisi
benim için çok özel
bir kadındır. sıklıkla
bahsederim.

Keşke gülümsemek kadar kolay olsaydı oyunculuk. Gülmek kolay fakat oyunculuk için kesinlikle yetenek gerekiyor.
Bu ikisi birbiri ile aynı paralellikte olsaydı o zaman bende denemek isterdim
oyunculuğu. Gülmek herkese çok yakışır. Belki fiziksel olarak öyle bir şey bahşedilmiş bana. Ben gülmeyi çok gerçekten çok severim. Gülümsemek negatif olan tüm yargıları pozitif yapar. Ayrıca gülümsemek kapalı olan tüm kapıları açar. Yani oyunculuk yetenek ile alakalı bir şey bu yüzden hiç denemedim.
Hiçbir zaman aklımdan geçmedi.

özlemim!

Düşündüğüm ve
gerçekleştiremediğim hayalim elbette
var. Bu kış kızımın
yanında olmayı çok
istedim. Ağustos
ayınan beri görüşemiyoruz. Onu çok
özledim.

çoğu kadın için mutfağın bir
terapi gibi olduğunu söylerler.
sizce de öyle midir?
Mutfak kadınlar için bir terapi mi bilmiyorum ama benim çok sevdiğim bir yer.
İnsan sevdiği yerde emek harcamaktan
çok keyif alır ve bende uzun senelerdir
bunu yapıyor. Ortaya güzel işler güzel
çıkıyor. Üstelik yakın çevremde bu işleri onaylayınca mutfakta geçen zamanın
kesinlikle boşa olmadığını anlıyorum.
Evet kimileri için bir terapi olabilir ama
bildiğiniz üzere benim için bir meslek
hemde çok severek yaptığım bir meslek. Elime kepçeyi aldığım zaman tamamen tencere ve kepçe arasında kalıyorum. Ben çok odaklanarak yemek yapan biriyim hayallerimi o an mutfak kapısının dışında bırakıyorum.

tv’de çok özel konukları
ağırladınız! sedef iybar nasıl
bir kadındır? şanslı mıdır?
Evet hem beyleri hem de çok özel kadınları ağırladım. Gerek yemek programlarında gerekse evimde. Herkesin hayalini kurduğu çok güzel dostluklarım oldu
bu sayede. Kendimi çok şanslı bulurum.
Aslında insanın kendini tarif etmesi tuhaf bir durum ama ben çok kırılırım dolayısı ile talepte bulunmayı sevmem hiç
kimseden reddedilme korkusu çok şiddetli bende. Çok hayal kurarım o hayalleride ısrarla düşlerim. Çünkü iyi düşün
iyi olsun felsefesine inanırım. Dans etmeye bayılırım hatta içimde bir yerlerde
latin kanı olduğunu düşünüyorum.

uzun dönem!

8 mart!

8 mart kadınlar günü
benim için çok özel. Çünkü
annem 8 Mart doğumluydu ve
kendisi 2 yıldır aramızda yok. Ben
8 martta hem onu anarım, hem de
annem gibi bütün çocukları el
emeği göz nuruyla büyüten tüm
kadınların dünya kadınlar
gününü içtenlikle kutlarım.

Uzun dönem hayalim
ise Küba’ya gidip orda
biraz kalmak. Hatta
belki bir dans okulunu
ziyaret etmek. Dans
gemisi varmış orada
çok merak ediyorum.
Bir hafta boyunca
dans edebilirim.

ezilen kadınlar!

Fiziksel olarak gücü
yeterli olmadığı için
ezilen hep kadınlar
oluyor. Çok az sayıda
kadın iş sahibi. Az
gelişmiş 3. dünya ülkelerine bakarsak çok
fazla kadın tavması
görülmekte.

İybar

Sedef
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sahnede olmayı çok özledim
Süreç bittiğinde sahneler açılınca da koşa koşa mesleğime
geri döneceğim. O zamana kadar yapacak işim zaten çok.

Kendine yetebilmek... Şimdi
ve gelecekte her kadının ilk
hayali bu olmalı.

Asıltürkmen
Akasya
22

akasya
asıltürkmen
OYUNCU

akasya asıltürkmen hakkında
biraz bilgi alabilir miyiz? ve son
zamanlarda neler yapıyor?

sanat dünyasında kadın olmak
nasıl bir şey? bir sanatçı kimliği
gerçekten avantajları var mı?

İstanbul çocuğuyum. Avrupa yakasında doğdum ancak genç kızlık yıllarına
kadar Anadolu yakasında yaşadım. Sanatla iç içe, çok müzik dinleyerek büyüdüm diyebilirim. Konservatuarı kazandığım gibi 17 yaşında Cihangir’e taşındım ve iki sene öncesine dek hep o
civarlarda yaşadım. Şimdi Kalamış sahilindeyim. Burada huzuru buldum diyebilirim. İnsan bir şekilde hep özüne
dönüyor sanırım. Sahneler açık olmadığı için oyunculuk şu sıralar çok uzaklarda bir gemi ama biliyorum ki geri
döneceğim ona da. Bu süreyi yeni bir
Akasya daha yaratmak için kullanıyorum. Bir kitap daha yazıyorum, yeni iş
alanlarına dalıyorum, yepyeni uğraşlar
ediniyorum. İlk defa tiyatro turnesi dışında da ülkeyi geziyorum. Artık bir kız
çocuğum var, onun hayat yolculuğunda ihtiyacı kadar yanında oluyorum.

Keşke avantajlı bir şey olsaydı ama malesef öyle değil. Sadece ülkemiz için geçerli olan bir durum değil bu. Dünya genelinde böyle. Sanatın birçok alanında
kadının sayılması, parlaması ve de isim
olabilmesi çok uzun zaman alıyor. Şunun şurasında son yüz yılda, o da son
elli senede biraz daha yoğun bir biçimde gerçekleşti. Frida Kahlo bu yüzden
öldükten sonra meşhur oldu. Zira yazın
dünyasında da bu çok farklı değil. Şair
Sylvia Plath, Nilgün Marmara ve yazar
Virginia Woolf... Bu isimler ya yaşarken
çok az seslerini duyurabildiler ya da onlar da vefatlarından çok uzun bir süre
sonra anlaşılabildiler. Biz oyuncular için
de bu durum pek farklı değil.

canlandırdığınız her kadın çok
özel. Bir kadın olarak başka bir
kadını oynamak nasıl bir şey?
Normal bir şey! (gülüyor)... Gerçekten
şaka bir yana, ben canlandırdığım her
yeni rolde başka bir yanımı keşfediyorum. Kadınlar zaten matruşka gibi. Bir
kadının içinde kadınlar, kadıncıklar, analar ve çocuklar saklı. Hepsini bir soğanın katmanları gibi soyarak tanıyorsun
hayat yolculuğu boyunca. Daha ne kadar değişebilirim ki derken annelik gibi
bir duygu ile tanışıyor. Hem fiziksel hem
de ruhsal bir deneyim yaşıyorsun. Boyutlu bir canlı kadın. Erkekler o kadar
ayrıntılı değil. O yüzden onları tanımak
da oynamak da daha kolay sanki. Ya da
bana öyle geliyor olabilir.
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gelecek!

Hiç yaşlanmayayım sadece
yaş alayım isterim. Etrafımda
dostlarım ve bana kendimi harika
hissettiren bir partnerim olsun. Tek
başına, kendi merkezinde ve tam
bağımsız Akasya’yı deneyimlemeye
devam edeyim. Kendine yetebilmek zaten sadece gelecek değil,
günümün de hayali. Şimdi ve
gelecekte her kadının ilk
hayali bu olmalı.

peki akasya asıltürkmen’in
gelecek hayalleri neler? nasıl
bir hayat var aklında?
Hayallerim... Ne de olsa söz uçar, yazı
kalır demişler. Aslında ben hep iki kıtada birden yaşamak istemişimdir. Böylece mevsim hep bahar olur, yaz olur. Kesinlikle tek bir yerde yaşamak istemem.
Merkez daima İstanbul olmak şartıyla,
burada ve güneyde veya yurt dışında...
Evlerim, kurduğum yeni düzenlerim olsun. Artık oynamaktan ziyade yaratıcı
kısımda olmak var planlarımın arasında. Yazdığım hikayeler yayımlansın, onların filmleri çekilsin hatta animasyonları yapılsın. İleride mevcut birikimimi ve
gücümü tamamı ile gençlerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için kullanmakta en çok arzuladığım şeylerden biridir.
Melek yatırımcı olmak, mentor olmak isterim ve bunları yaptığımı hayal ederim.
Benim hayallerim bunlardır.

kadınlar günü!

Eskiden bu konuya
biraz dudak bükerek
bakıyordum. Hatta
şöyle bir tweet atmıştım ve çok paylaşılmıştı. “Yılın diğer
günlerini erkeklere
bırakacak değilim,
dağılın” diye.

gelişme var!

Kadının bu pozitif
ayrımcılığa hala ihtiyacı var. Aslında iyi
gidiyoruz. Artık bilim
insanı, iş insanı gibi
tanımlar dilimize iyice yerleşti. Kanunlar
kadınların lehine
düzenleniyor.

ne yapıyorum!

Yeni oyunumuzu üç
defa oynayıp uykuya yatırdık. Online
tiyatro ise beni hiç
çekmiyor. Bu yüzden
yazmaya yöneldim.
Sosyal mecralara
içerik üretmeyi de
çok seviyorum.

Yeni işimde!

Doğrudan satış işimde ülkenin dört bir yanından tanımadığım
kadınlarla adeta ordu
olduk. İstihdam sağlayıp, bir kadını ekonomik özgürlüğüne kavuşturunca çocuk gibi mutlu oluyorum.

dünya kadınlar günümüz kutlu olsun
“Kadın olduğu için” ile başlayan tüm olumsuz cümlelerin
kalkması dileğimle... Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun.

olumsuzluklar beni güçlendirdi
Yapamazsın diyenlere “Yapacağım Göreceksiniz” dedim.
Bu olumsuz yaklaşımlar bana her zaman güç vermiştir.

Cemİle Canyurt

HAYALLERİN!

cemile canyurt merhabalar.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
sizin için ne ifade ediyor?

FİLM YAZMAK!

Ooo çok var :) Ben
hayal kurmayı çok
seven bir insanım
zaten. Bu zamana
kadar hepsi olmasa
da büyük küçük
kurduğum çoğu
hayalime kavuştum
diyebilirim.

OYUNCU-BKM MUTFAK

Öncelikle anlatmak
istediğim çok şey
var. Film yazmak istiyorum, ama sadece yazmak için değil. Derdimi anlatıp,
benzer dertlere
sahip olanlara yalnız
değilsin demek için.

8 Mart, çok vahim sonuçlanan bir kadın
direnişi sonucu simgeleşmiş bir gün biliyorsunuz. Benim için de özellikle kadın olduğu için bütün ön yargılara, sindirilmelere, psikolojik ve fiziksel şiddete direnen kadınları ifade ediyor. Ve bununla birlikte güç, mücadele ve derginin
adı diye söylemiyorum; Gelecek. Çocukluğumdan beri hayatıma giren her kadında mücadele gördüm. Annem, anneannem, teyzelerim, komşularım, arkadaşlarım ve daha bir sürü. Her kadında
gördüğüm ortak nokta güçlü olmak ve
geleceği güzelleştirmek istemeleriydi.
Attıkları her adımda, aldıkları her kararda bir fedakarlık vardı. Ve hala hayatımda olan kadınlarda bunu görüyorum.
Dünya emekçi kadınlar günü bir gün değil, her gün.. Ama bir gün de olsa bu empatinin, bu farkındalığın sağlanması bizler için gerçekten ümit verici oluyor.

ANNEM İÇİN!

Bir de annem için
gerçekleştirmek
istediğim hayallerim
var. Sonra, ben anne
olunca gerçekleştirmek istediğim
hayallerim var. Şuan yazarken bile
heyecanlandım.

istemek önemli!

peki sanat dünyasında
kadın olmak nasıl bir şey?
zorlandığın kabul edemediğin
durumlar oluyor mu?
Ben sanat dünyasına adım atacağım
dediğim an zor bir sürece girdim zaten. Büyüklerimden ilk duyduğum şey
“Kız başına ne işin var sahnelerde”
oldu. Hep bir mücadele ile geçti hayatım. Emek verme konusunda kadın
erkek ayrımı yapmıyorum tabiki, ama
başta bir ailenin bile kızına değil, oğluna daha çok inandığını/inanmak istediğini gördüm. Üzüldüm ama aksine
bu bana güç verdi. Her yapamazsın
dediklerinde, “YAPACAĞIM GÖRECEKSİNİZ” dedim. Daha çok çalıştım. Çok
şükür ki mesleğimi yaparken empati
kuran, destek olan ve birlikte zorlukları
aştığımız güzel insanlarla kesişti yolum. En başta da hayat arkadaşım. Bundan sonrasında da öyle insanlarla çalışırım umarım. Genel olarak iş hayatında kadın olmanın getirdiği zorluklar
var, ama bu herkesin aynı davrandığı
anlamına gelmiyor. Yolunuzdan sapmadan hedefe doğru ilerlemenizde yardımcı olan en güzel şey çevrenizin size
inanması ve saygı duyması oluyor.

Bazen bir anne, bazen kıskanç
bir kızkardeş, bazende bir
çocuk. Konuğumuz, “Çok
Güzel Hareketler 2” ekibinin
Yıldızı Cemile Canyurt...

Sadece hayal kurmak değil, istemekte
önemli... Kurduğun
hayali gerçekten ve
yürekten istiyorsan
ve bu yolda elinden
geleni yapıyorsan
olmaması için bir
neden yok bence.

mutlu olunca!

Umarım tüm kadınların yürekten kurduğu
hayalleri gerçeğe
dönüşür. Bir de gerçekten mutlu olmalarını diliyorum. Kadın
mutlu olunca her şeyi
iyileştirme gücü de
oluyor.

Canyurt

Cemile
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Yeni E-Serisi Ailesi. Her günün kazananı ol.
Yeni E-Serisi, hayattaki tüm hedeflerine ulaşman için geliştirildi. Yenilenen modern
tasarımı, 1.6 litre dizel motor seçeneği ve artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon
sistemiyle prestij, zeka ve sportifliği bir arada sunuyor.

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

22 yıldır hastaların yanındayız
22 yıldır başta lösemili çocuklarımız olmak üzere bütün kanser
hastalarımıza ihtiyaçları oranında maddi yardımlar sağlıyoruz.

30 çocuk ile çıktığı yolda
bugün 50 bine yakın hastaya
şifa dağıtıyor. Konuğumuz
Lösev Başkanı Üstün Ezer

Ezer
Üstün

Üstün Ezer

lösev-lösante!

LÖSEV kurulduğu günden
bugüne kadar çok yol alan,
ulusal ve uluslararası başarılarla
çalışmalarını taçlandıran bir sivil
toplum kuruluşudur. Kurulduktan 2
yıl sonra 2000 yılında Türkiye’nin ilk
ve tek Lösemili Çocuklar Hastanesi
olan LÖSANTE Çocuk Hastanesi
yine tamamen Türk Halkı ve
kurumlarının bağışları ile
kurulmuştur.

Lösev Başkanı
Sizi biraz tanıyalım. Bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
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Kanserojensiz
bir yaşam onların
hakkıdır. Sebze
ve meyvelerin
güvenliğinin tehdit
altında olduğu şu
günlerde LÖSEV
Gıda Çiftliği doğal
tarım ürünlerini de
sizlerle buluşturuyor
kanseri silmek üzere
çalışıyoruz.

GELECEK OTOMOTİV

1958’de Kayseri’de doğdum. Annem Tekirdağ’lı, babam Antakya’lıdır. Üstün Hocam, siz nerelisiniz, diye sorarsanız, ben
Türkiye’liyim. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar her yer benim
vatanım ve tüm insanlar benim kardeşim. Tüm hayatım Ankara’da geçti. Eğitime 5 yaşındayken Bahçelievler’de Ulubatlı Hasan İlkokulu’nda başladım. 6 yaşından itibaren yaz tatillerinde her sene
bir yerde çıraklık yaparak; boyacılık, radyoculuk, matbaacılık işleri, esnaflık, inşaat malzemeleri satıcılığı gibi meslekler öğrendim. Ticarete yatkınlığım; çocukluğumda semt pazarlarında toprak
testiden soğuk su ile eski gazeteleri evlerden toplayıp tüccara toptan fiyata
satmam ile başlamıştır. Liseyi Bahçelievler Deneme Lisesi’nde okudum. 1974
yılında Ankara Tıp Fakültesi’ni kazandım ve 1981 yılında Doktor oldum. Ankara Gazi Tıp Fakültesi’nde İhtisas yaparak 1991 yılında “Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı” oldum. 1992 ile
1994 yılları arasında yine Gazi Üniversitesi’nde Çocuk Kan Hastalıkları (Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji) ihtisasını
tamamladım. Ankara SSK Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Hematoloji Servisini
kurarak ilk Lösemili Çocuk Hastasını
yatırıp, tedavi ettim. Ardından “Bir çocuğun hayatından daha değerli bir şey
olamaz” diyerek LÖSEV’i kurdum.

lösev’i kurma fikri nasıl gelişti?
bu süreci paylaşabilir misiniz?
5 yaşında, okulda bana aşı yapan bir
doktordan etkilenerek “büyüğünce doktor olacağım” diyerek mesleğimi küçük
yaşta seçtim ve hiç değiştirmedim. Lise
yıllarımda da öğretmenim, “neden dok-

tor olacaksın” diye sorduğunda “ölüme
çare bulacağım” diye cevap vermişim.
Okul ve Hekimlik yıllarımda çocukların
yeterli değeri ve sağlık hizmetini alamadığını fark ederek Çocuk Doktoru olmaya karar verdim. Üniversitede engellere
takılarak akademik hayata veda ettim.
Ankara SSK Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Hematoloji Servisini kurduktan ve
ilk Lösemili Çocuk Hastasını yatırıp, tedavi ettikten sonra lösemili çocukların
sayısı ve vicdan azabım da arttı. Koşturup çırpınmama, gece gündüz demeden başlarında durmama rağmen başarılı olamıyordum. Çünkü çocuklar lösemiden ölmüyorlardı. Onlar hastane
enfeksiyonlarından, bakımsızlıktan, parasızlıktan ve moral ile umutsuzluktan
melek oluyorlardı. Ne hastane yönetimi
ne de başka doktorların kılı bile kıpırdamıyordu. Artık bıçak kemiğe dayanmamış, saplanmıştı. Sözde değil gerçek
hayatta, özde bir şeyler yapmalıydım.
Aylarca çalıştım, araştırdım, yazdım ve
sonunda en güvendiğim doktor arkadaşlarım ile Lösemili Çocukların babaları ile bir daire kiralayıp, teneke bir masa
ve sandalye ile 1998’de LÖSEV’i kurduk.

lösev’in kuruluş amacından
bahseder misiniz? burada ailelere ne gibi destekler veriliyor?
Lösev bir sivil toplum kuruluşudur. Lösante Çocuk Hastanesi tamamen Türk
Halkı ve kurumlarının bağışları ile kurulmuştur. Ardından bir konuk evi ile okul
daha sonra da kocaman bir köy yaptık.
Lösemili Çocuklar Okulu, Lösemili Çocuklar Köyü sonrası 2015 yılında ülkemizin en donanımlı Lösemili Çocuklar
Kenti ve multidispliner hastanesi LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ni
ülkemize kazandırdık. 22 yıldır başta Lösemili Çocuklarımız olmak üzere bütün

durmadan!

LÖSEV Türkiye’nin en
güvenilen sivil toplum
kuruluşu olarak çok
çeşitli projeler icra
etmekte. Kurumsal
ve bireysel bağışçı ve
gönüllülerimizin destekleri ile durmadan
çalışıyoruz.

başarımız!

Yola Lösemi tedavi
edilebilen ve önlenebilen bir hastalıktır
diyerek çıktık. Korkusuz ve kararlıydık.
Patronumuz lösemili
çocuklar dedik. Galiba başarının sırrı da
burada yatıyor.

şeffaf, kararlı!

Bir diğer sırrımız ise
tutumluluğumuz
ve şeffaflığımızdır.
Gelen bağışların tek
sahibinin Lösemili
çocuklarımız olduğu
bilinci ile çalışıyoruz.
Bizim patronlarımız
çocuklarımızdır.

resmi, düzenli!

Bağış bulmak için
çırpınıyoruz. Gelen
bağışların nerelere
ve kimlere verildiğini
şeffaf bir şekilde
sunuyoruz. Bir toplu
iğne bağışını bile resmi makbuzlarla kayıt
altına alıyoruz.

lösev’e çocuk hakları nobel ödülü
Dünyanın en önemli ve saygın kuruluşlarından biri olan
World of Children Vakfı Çocuk Hakları Nobeli ödülünü aldık.

kanser hastalarımıza eşit ve ihtiyaçları oranında maddi yardımlar sağlıyoruz.
Hijyen paketinden pijama ve terliğe kadar hastane yardımları yapıyoruz. Evlerine buzdolabından genç odasına, kırmızı etten kömüre, sosyal ihtiyaçlarına,
eğitim bursuna ve Paris’ten Amerika’ya
uzanan gezi organizasyonlarına kadar
maddi manevi destekler sağlıyoruz.

lösev ailesinde kaç üye var ve
kaç hasta tedavi görebiliyor?
30 çocukla başladığı yolculukta bugün
50 bine yakın lösemili ve çocukluk çağı
kanseri ve yetişkin kanser hastası ve
onların imkânları kısıtlı ailelerine ulaşıyoruz. Gönüllü sayımızı 5 milyona yakın. Anne üretim atölyelerimizden “Lösemi ve Kanseri silmek için çabalayan”
yüzlerce çalışanı ile kocaman bir aileyiz… Küçük bir dernekten kocaman bir
dünya markası yarattık. Kayıtlı hasta
sayımız dışında tüm topluma kanserin
önüne geçilebilen bir hastalık olduğunu
anlatmaya çalışıyor, yediğimiz sebze
meyveden soluduğumuza havya kadar
kanserojensiz bir hayatı vurgulamaya
çalışıyoruz. Sadece Türkiye’ye değil tüm
dünyaya sesimizi duyurduk. Dünyanın
kanser konusunda en önde gelen kuruluşları arasında yer almaktayız. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın (ECOSOC)
lösemi konusundaki tek danışman sivil
toplum kuruluşu olduğumuz gibi Çocuk
Hakları alanında dünyanın en önemli ve
saygın kuruluşlarından biri olan World
of Children Vakfı Çocuk Hakları Nobeli
olarak nitelendirdiği ödülünü de aldık.

köy ve kent projelerinizden bizlere biraz bahsedebilir misiniz?
Lösemili Çocuklar Köyü, tedavi için şehir dışından gelen çocuklarımızın ayakta tedavileri devam ederken bu dönemde hastane yerine anneleri ile kalmaları
için yapılmış bir projedir. Bu köyde yaşayan çocuklar bir yandan tedavilerini oluyor, diğer yandan okullarına devam ediyorlar. Çamaşır makinesinden, çay kaşığına kadar her şeyin en güzelinin bulunduğu aile konutları ve sevgi evlerinde
yaşıyorlar. Oyun sokağımız Neşe Bahçesinde oyun oynarken bilim ve zekâ
odalarında büyüyorlar. LÖSEV konuk
evimiz Kirazlı Konak’ta 5 yıldızlı tatil köyü konforunda.Burada ücretsiz misafir
oluyorlar. Her türlü özel günlerini, yılbaşı balolarını, sünnet düğünlerini ve nikah
törenlerini Kirazlı Konak’ta yapıyorlar. Ailelerimizin %87’si asgari ücretle geçinmeye çalışırken %12’sinin ise hiçbir geliri yok. Geçim mücadelesinin yanı sıra,
binlerce liralık lösemi tedavisi... Bu sebeple, LÖSEV sosyal ilkeleri gereğince,
Lösemili Çocuklar Köyü’ndeki hizmetler ailelere ücretiz sunulmaktadır.

hastalarımızın daima yanlarındayız
Ne lösemi ve kanser ne de yoksulluk yavrularımızın ve tüm
vatandaşlarımızın kaderi değildir. Onların daima yanında olacağız.

zaman değerli!

Satın alma sürecimizde her ürünün
en iyisini, en ucuza
alabilmek için adeta
savaş veriyoruz. Bir
müsvedde kağıdın
yanı sıra harcanan
zamanın bile değerini biliyoruz.

ihtiyaç artıyor

Biz büyüyerek çalışmalarımızı yükseltmeye çalışırken lösemi
ve kanser de durmuyor. Onlar da büyüyor.
toplumun bize olan
ihtiyacı her geçen gün
biraz daha artarak
devam ediyor.

%100 başarı!

Çalışmalarımız ve
araştırmalarımız
devam ediyor. Hedefimiz kanser hastalığının önüne geçecek
projelerimizi daha geniş kitlelere duyurmak
ve tedavide %’de 100
başarıya ulaşmak.

kader değil

Ne lösemi, ne kanser
ne de yoksulluk yavrularımızın ve tüm
vatandaşlarımızın
kaderi değildir. Tüm
çocuklar eşit doğarlar.
En iyi sağlık hizmetini,
en iyi koşullarda almak hakkına sonuna
kadar sahiptirler.

izin vermeyeceğiz!

LÖSEV hem lösemili çocukların
hem de yetişkin hastaların %100’lere
varan oranda tamamen iyileşmeleri
için çalışıyor. Löseminin tedavi edilebilen olduğu kadar önlenebilen bir hastalık
olduğunun da her zaman altını çiziyoruz. Biz büyüklerin en önemli sorumluluğu tek bir çocuğumuzun bile
lösemi veya kanser olmasına
izin vermemektir.

Ezer
Üstün
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Yeni S-Serisi

Bilgi Formu Doldur

DOĞUŞTAN
LİDER.

Yeni S-Serisi

Bir otomobilde kendinizi lüks bir yaşam alanında,
şık bir süper yatın kamarasında ya da hayranlık
uyandıran bir konser salonundaymış gibi
hissetmek istiyorsanız; bir otomobile değil,
liderlere yakışan bir S-Serisi’ne sahip olmanız gerekir.
Yeni S-Serisi bir otomobilden çok daha ötesi.

Yakıt tüketimi: Şehir içi / Şehir dışı / Karma (lt/100km: 9,0-8,7 / 5,9-5,2 / 7,0-6,5

