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VISION AVTR

Mercedes-Benz’in Geleceğe Bakışı
Bilim kurgu filmlerini andıran yeni nesil tasarım harikası...
Hayranlık yaratan VISION AVTR, Mercedes Benz’in adeta
geleceğe olan bakış açısını gösteriyor.

AHMET GÜNEŞTEKİN

Türk sanatını Dünyaya
duyuran ressam!

gullwıng efsanesİ

Otomobil tarihinin en
etkileyici hikayesi.

mercedes müzesİ

Mercedes-Benz’in
etkileyici tarihi!

aksesuar 2020

2020’nin konforlu ve
en trend aksesuarları!

www.gelecek.com
“Gelecek” dergisine, www.gelecek.com adresimizden ulaşabilir,
ve PDF versiyonunu dilerseniz cep telefonunuza indirebilirsiniz.
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Mükemmel Müşteri
Deneyimi” sloganı ile
birlikte 25 yıllık köklü
bir geçmişi de arkasına alarak
yolculuğuna devam eden
Gelecek Otomotiv, 250’ye
yakın personel sayısı ile Otomotiv sektöründe adeta bir
yıldız gibi parlamaya devam
etmektedir. Yüzde yüz müşteri
memnuniyetine dayalı hizmet
anlayışı ile Premium Segment’te hizmet veren Gelecek
Otomotiv; başta Diyarbakır olmak üzere Erzurum ve Malatya’da bulunan Showroom’ları
ile fark yaratmış, kısa bir süre
önce de bu farkını İstanbul’da
kurduğu “Gelecek Otomotiv
Vadi Park” ile taçlandırmıştır.
Gelecek Otomotiv ailesi olarak; teknolojik ve dijital alanlarda sürdürdüğümüz gelişim
faaliyetlerimize bugün bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyor ve siz değerli
Mercedes-Benz tutkunlarına,
yeni dijital dergimiz “Gelecek’i
gururla sunuyoruz... Dergimizin tam olarak içeriğinden
bahsetmeden önce sizlere, genel anlamda kısa bir ön bilgi

bekir koman

vermek istiyorum. Gelecek
dergisi; gücünü sizlerin çok
değerli takdirlerinden toplayarak yayın hayatına devam
edecektir. İçerisinde bulunduğumuz Temmuz ayı itibari
ile her ay yayınlanacak olan
“Gelecek” dergisine resmi
web sitemiz gelecek.com’dan
ulaşabilir ve PDF versiyonumuzu indirebilirsiniz”.
Gelelim içeriğimize!
Dünya otomotiv sektörü içerisindeki tüm gelişmeleri görsel bir şölen eşliğinde sizlere
sunacak olan Gelecek dergisi,
aynı zamanda kültür, sanat,
spor ve yaşam alanlarında
ilginizi cezbedebilecek birçok
konu ile her zaman parmaklarınızın ucunda olacak. Sosyal
yaşama değer katan konu ve
röportajlarının yanı sıra
Mercedes-Benz dünyasının
en taze ve en yeni gelişmelerini de dijital dergimiz aracılığı ile keyifle takip edebileceksiniz. Elbette içinde biz, yani
Gelecek’te olacak. Unutmayın
ki “Gelecek”, daima sizlerle
birlikte olacak.
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vision avtr

gelecek vadipark

Mercedes-Benz’in
geleceğe olan bakışı!

Gelecek haber dosyası
ve yeni kampanyalar!
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mercedes-benz müzesİ

konser-eğlence

Mercedes-Benz’in
tarihine yolculuk!

İstanbul’un en iyi
konser etkinlikleri!
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AHMET GÜNEŞTEKİN

klasİk aşkı

Türk sanatını Dünyaya
duyuran ressam!

Aydın Mutluyazar’ın
klasik tutkusu!
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geleceğin en iyi otomobili!
Mercedes-Benz Vision AVTR’ın belirtilen teknik özelliği
ise, 480 beygir güce ve 700 km menzil’e sahip olduğu.

Geleceğe Dönüş
Mercedes-Benz VISION AVTR, yetenekleri
ile bilim kurgu filmlerini aratmıyor.

şimdi
izle
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2009 yılının en çarpıcı yapımlarından
biri olan James Cameron imzalı orijinal Avatar filminden ilham alınarak hazırlanan Mercedes-Benz VISION
AVTR; ilk kez sergilendiği
2020 CES fuarında organizasyonun bir anda ilgi odağı
haline geldi. Olağanüstü fütüristik görüntüsü ile dikkat
çeken bu özel otomobilin
göze en çok çarpan özelliği
ise “direksiyonunun olmaması”... Otomobilin sıra dışı
denilebilecek özellikleri elbette bununla sınırlı değil. Arka
tarafında açılan 33 adet otomatik kanat sayesinde dış
dünya ile şaşırtıcı bir şekilde
iletişim kurabiliyor. Ayrıca hareket edebilen lastik özelliği
ile de otomobili düz konumda
iken rahatlıkla sağa ve sola
doğru kaydırmanız mümkün.
Kısacası onunla park sorunu
yaşamak söz konusu değil.
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Mercedes Benz’in yeni nesil konsept aracı “VISION
AVTR”, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Şu an için
yollarda olması mümkün görünmese de VISION AVTR,
markanın geleceğe olan bakış açısını gösteriyor.

Görüntüsünden de anlaşılacağı üzere tamamen kapısız
olarak dizayn edilen VISION
AVTR, sürücüsü ile biyometrik sensörleri sayesinde bağ
kurabiliyor. Ayrıca ön panelinin üzerinde bulunan devasa ekranı, seyahat esnasında içinde bulunan tüm
yolcuları farklı bir sanal dünyada ağırlıyor. Yani onunla
seyahat ederken sıkılmanız
mümkün değil. Otomobilin
iç mekanında kullanılan ahşap malzemelerin kökü yağmur ormanlarına dayanıyor.
Ayrıca detaylarda öne çıkan
bölüm kaplamaları ise geri
dönüştürülmüş özel bir malzemeden üretilmiş. Bu özelliği ile VISION AVTR; için olağanüstü düzeyde bir çevre
dostu demek mümkün. Şu
an için trafiğe çıkması pek
mümkün görülmese de o,
kesinlikle Mercedes-Benz’in
geleceğe olan bakış açısını
gözler önüne seriyor.

hartmut sınkwıtz

james
cameron

Avatar ve
Terminatör
filmlerinin ünlü
yönetmeni.

steffen kohl
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gelecek otomotiv vadipark!

devrim niteliğinde bir showroom!

Gelecek Otomotiv VadiPark, tüm özellikleriyle otomobil
satın alma ve bakımını keyfe dönüştürmeyi hedefliyor.

Gelecek Otomotiv Vadipark’ta, müşterilere araçlarını kendilerine özel tasarlamaları için konfigüratörler sunuluyor.

gelecek Haber
sergi alanı!

GeLeceK miniKLerin
büYüK haYaLLeri iLe
TasarLanIYor!

Gelecek Otomotiv VadiPark´ın toplam 9250
metrekarelik dev kapalı
alanında, 35´i yeni, 6´sı
ikinci el olmak üzere
toplam 41 araç
sergileniyor.

Gelecek
Vadipark
gelecek’te eşsiz
bir satış deneyimi!

eğlence alanları!

Gelecek Otomotiv Vadipark’ta, bekleme salonunun yanında kitap okuma
köşesi, çok geniş aksesuar
ve butik alanı ile çocuklar
için kapsamlı simülasyon
cihazlarının yer aldığı eğlence alanları bulunuyor.

Türkiye´nin seçkin Mercedes-Benz yetkili satıcısı ve
servislerinden biri olan Gelecek
Otomotiv VadiPark, Showroom’unda kullandığı gelişmiş teknolojik uygulamalar sayesinde
satın alma eylemini özgün ve
kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürüyor.

Çocuklara bayram
ilan eden tek lider
ATATÜRK’ü, 23
Nisan’da hep birlikte
anarken, miniklerimizin yarattığı eserlerden oluşan dijital
resim sergisi ile de
gururlandık. Resmi
Instagram adresimiz
#GelecekOtomotiv
üzerinden “Mercedes Boyama Kitabını” indiren minik
Mercedes tutkunları, yarattıkları eserleri bizimle paylaşarak serginin yanı sıra reklam filmimizde de yer
aldılar. Filmi, Instagram adresimizde görebilirsiniz.

castrol, dijital
koçluk ödülü!
Gelecek otomotiv
geçtiğimiz aylarda
Castrol dijital koçluk
ödülünün sahibi oldu.
Ödül bizzat Gelecek Otomotiv Genel
Müdürü Bekir Koman’a takdim edildi.
Hızla değişen tüketici
davranış ve beklentileri ile dijitalleşen iş
yaşamında süreklilik
arz eden rekabetçi güce sahip olabilmenin önemine
değinen Bekir Koman; hızla değişen süreçlere “Castrol Digital Koçluk” hizmeti ile hızlı bir şekilde adapte
olma kabiliyetini yakaladık” açıklamasını yaptı.

gelecek otomotiv
diyarbakır’a ödül!

ışıl ışıl!

İç mekanında tamamen “Led” teknolojisi kullanılan bu
özel binanın enerji
sarfiyatı ise minimum seviyede.

gelecek vadipark Türkiye´nin seçkin Mercedes-Benz
yetkili servis ve satıcılarından biri olan Gelecek Otomotiv’in büyük bir yatırım ile
hizmete açtığı “VadiPark”

Showroom´u; tam 6 metre
çapında olan ışıklı dev Mercedes-Benz yıldızı ile dikkat
çekiyor. Diğer bayiilerden
farklı olarak, tasarlanan bu
özel Showroom’da, otomo-

biller 65 mt uzunluğunda
spiral bir rampa üzerinde
sergileniyor. Boytorun Architects tarafından tasarlanan
Gelecek Vadipark, sergileme
alanı ile de fark yaratıyor.

Mercedes-Benz Türk
Diyarbakır bayisi olan
Gelecek Otomotiv,
2019 yılında gerçekleştirdiği 184 adet
kamyon satışı ile en
çok kamyon satan
üçüncü bayii ödülünü aldı. Ticari araç
satışlarını değerlendiren Gelecek Otomotiv
Genel Müdürü Bekir
Koman; “otobüs ve kamyon satışlarında en önemli
oyunculardan biriyiz. Gelecek Otomotiv olarak çok
iyi biliyoruz ki ekonomik başarının öncüsü hiç şüphesiz “Müşteri Sadakatidir” açıklamasını yaptı.

GELECEK OTOMOTİV
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papa’nın özel aracı da bu müzede!
Kurşun geçirmez kabini ile bir dönem Papa’yı taşıyan
araç, müzenin en çok dikkat çekenleri arasında.

Tarihe Yolculuk
“Mercedes-Benz Müzesi” Stuttgart

şimdi
izle

M

Mercedes-Benz
markasının kendi öz hikayesini
anlattığı Mercedes Benz Müzesi, Almanya’nın
Stuttgart şehrinde yer alıyor.
Mimarisi kadar yaratıcılığın sınırlarını zorlayan şaheserleri ile
de oldukça dikkat çekici olan
bu eşsiz müze, bir anlamda firmanın, kuruluşundan bugüne
kadar olan tüm gelişim sürecini de sergiliyor. Dünyanın en
ünlü mimari girişimlerinden biri olarak bilinen
ve yapı sektörü
içerisinde uluslararası düzeyde birçok ödüle layık görülen
UNStudio‘nun
başarılı mimarı
Ben van Berkel
tarafından tasarlanan Mercedes-Benz
Müzesi, toplamda 53.000
m2’lik bir alanı kapsıyor. Teknolojik anlamda son derece donanımlı olan bu anıtsal yapının
kapısından içeriye adımınızı ilk
attığınızda, Mercedes-Benz’in o
derin ve köklü tarihini dolu dolu
hissediyorsunuz. Müzeyi dolaşmak için asansör
yardımı ile önce
binanın en üst
katına çıkmanız gerekiyor.
A s a n s ö rd e n
iner inmez ise
sizleri ihtişamlı
dev bir at heykeli karşılıyor. Bu
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karl benz
gottlieb daimler

GELECEK OTOMOTİV

muhteşem heykelin çevresinde ise Mercedes-Benz tarihinin
en güçlü simgeleri yer alıyor.
Karl Benz, Gottlieb Daimler ve
Wilhelm Maybach’in gayretleri
ile dizayn edilen ve o dönem
“At Arabası” kavramını adeta ortadan kaldıran bu antika
araçlar sizleri kesinlikle yüzyıl
öncesine götürecek. Karl Benz
tarafından dizayn edilen binek
araçların dışında, ilk otobüs ve
kamyon modellerini de bu müzede detaylı bir şekilde
incelemeniz mümkün. Sergi alanları içerisinde ise
dikkatinizi en
çok çekecek
olan bölüm;
Mercedes isminin doğduğu alan olacak
diyebiliriz. Merak
eden okuyucularımız için kısaca bahsederek yazımızı sonlandıralım.
“İş insanı Emil Jellinek, 1897
yılında Daimler’den bir otomobil sipariş eder ancak, almış
olduğu aracın hızından tatmin
olmaz. Bunun üzerine iki araç
siparişi daha verir ve süratli
olmasını ister. Aldığı yeni araçlar ile yarışlarda büyük başarı
kazanır ve otomobillere çok
sevdiği kızı Mercedes’in adını
verir. Kendi iş çevresinde bu
araçların reklamını yapmaya
başlar ve yoğun ilgi ile karşılaşınca, 1900 yılında Daimler ile
anlaşarak yüksek hızlı otomobil üretimi işine girer.

ünlülerin
otomobilleri

Mercedes-Benz
Müzesinin en çok
ziyaretçi ağırlayan
bölümlerinin başında
“Ünlülerin Araçları”
bölümü geliyor.

9 kişilik araç sınıfının lideri!

c-serisinde kampanya!

Türkiye’de 9 kişilik araç sınıfının liderlerinden biri olan
Vito, yeni özellikleri ile çok yakında sizlerle birlikte olacak.

0,69’dan başlayan faiz oranları, 250 Bin TL kredi tutarı, 12-24 ve
36 ay vade seçenekleri ile Mercedes-Benz C-Serisi sizi bekliyor.

“Vito” yenilendi!

Satışa sunulduğu gün
itibari ile 9 kişilik araç dünyasına yön veren Mercedes-Benz
Vito’nun dijital dünya lansmanı
gerçekleşti. Airmatic havalı süspansiyon, 9G-Tronic şanzıman ve
239 HP’lik yeni güç seviyesi gibi
özelliklerle yeni Vito’nun 2020’nin üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması
planlanıyor.

gelecek Haber

son beş
yılın lideri!

mercedes-benz
ödüle doymadı!

Türkiye’de son 5
yılın 9 kişilik araç
sınıfı lideri Mercedes-Benz Vito,
yenilendi.

Gelecek
haber dosyası
özel kampanya!

GLB Türkİye’de!

Otomobiliniz orijinalliğini korusun diye
tüm Mercedes-Benz
yetkili servislerinde,
31 Ağustos 2020 tarihine kadar orijinal
yedek parça ve özel
işçilik indirimleri
sizleri bekliyor.

Mercedes-Benz’in
Premium kompakt sınıfta yedi kişiye kadar
genişletilebilen bir iç
mekân sunan ilk SUV
modeli yeni GLB’nin
Türkiye lansmanı
dijital olarak gerçekleştirildi. Yeni Mercedes-Benz GLB 200
şimdi Türkiye’de.

C-Serisi Sedan!

Mercedes-Benz, Çok
sayıda sürüş yardımı
ve güvenlik sistemi
ne sahip olan C-Serisi
Sedan, yükünüzü
hissedilebilir bir
şekilde hafifletir.

kesinlikle
keşfetmelisiniz!

Dinamizm bir tavır
ise, konfor; en iyi
egzersizdir. Mercedes-Benz yeni C-Serisi
Sedan; hiç olmadığı
kadar dinamik ve hiç
olmadığı kadar çevik.
Onu mutlaka yeniden
keşfetmelisiniz.

Üstelik vale hizmeti
ile otomobilinizi belirlediğiniz lokasyondan alıyor, işlemlerin
ardından size teslim
ediyoruz. Mercedes
Benz Orijinal Motor Yağlarını tercih
edenlere özel bu
fırsatı kaçırmayın.

Mercedes-Benz, Türkiye’nin en teknolojik
markalarına verilen
TechBrands Turkey’de “2019 Yılının
En Teknolojik Otomotiv Markası” ödülünü
kazandı. A-Serisi
Sedan’ın pazarlama
faaliyetleriyle MarTech 2020’de “En İyi
Programatik Kullanımı” ödülüne de layık görüldü. MIXX Awards’tan da
“Marka Konumlandırma/Farkındalık Yaratma Kampanyaları” ve “Kampanya Etkililiği” kategorilerinde
ödül alarak, toplam 4 yeni ödüle sahip oldu.
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yaz lastik
kampanyası!
Yaz lastik değişimi
Mercedes-Benz
yetkili servislerinde
%20 indirimli. Üstelik
vale hizmetimizle
otomobilinizi belirlediğiniz lokasyondan
alıyoruz, işlemlerin
ardından size teslim ediyoruz. Nisan
ayında başlayan bu
özel kampanya 31
Temmuz’a kadar tüm Mercedes-Benz yetkili servislerinde devam edecektir. Bu fırsattan yararlanıp, özel
hediyelerin tadını çıkarmak istiyorsanız, Gelecek
Otomotiv yetkili servisimize mutlaka bekliyoruz.

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

GELECEK OTOMOTİV

Tarihe geçen efsane bir şarkı!
Janis Joplin’in efsane olan Mercedes-Benz şarkısının
Apple Music ve Spotify’da düzinelerce cover’ı bulunuyor.

Janis Joplin
Oh Lord, won’t you buy
me a Mercedes-Benz?
Şarkının hikayesi!
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8 Ağustos 1970... Manhattan’ın kuzeyinde, bir saatlik otomobil
yolculuğu ile ulaşılan Port
Chester’da, tipik bir Amerikan barı olan Vahsen’s, her
zamanki gibi kalabalık bir
Cumartesi gecesi yaşıyordu.
Tüm tabureler dolmuştu ve
bilardo masasının etrafında
bile oturacak tek bir sandalye
yoktu. Köşe masada bir grup
oturuyor, ve grubun içinde
bulunan bir kadın bağırarak
şarkı söylüyordu. Onun 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. Diğer müşteriler onların
gürültüsünden çok rahatsız
olmuşlardı. 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.
Bilmiyorlardı o şarkının, yakın
zamanda tüm dünyada bir hit
olacağını ve o şarkıyı o gece
barda söyleyen Janis Joplin’ı,
artık sadece plak kapaklarında görebileceklerini...

hippi marşı!

“Joplin’in “Mercedes-Benz” şarkısı
hippi hareketinin
marşlarından
biri olarak kabul
ediliyor.

dedikodular!

Bazı dedikodulara göre
Janis Joplin “Oh Lord,
won’t you buy me a
Mercedes-Benz”i ölmeden üç gün önce yazdı.
Diğer dedikodulara göre
ise şarkının sözlerini çaldı.

şarkının sözleri!

Tanrım, bana bir Mercedes-Benz satın almayacak
mısın? Arkadaşlarım Porsche
kullanıyor, değişiklik yapmalıyım. Tüm hayatım boyunca
çok çalıştım, arkadaşlarımdan
yardım yok, Lordum, bana bir
Mercedes-Benz satın
almayacak mısın?
GELECEK OTOMOTİV

müzik festivali ertelendi!

39. istanbul film festivali!

İKSV tarafından düzenlenen “48. İstanbul Müzik
Festivali”; pandemi dolayısıyla Eylül ayına ertelendi.

İKSV’nin düzenlediği “39. İstanbul Film Festivali” başladı.
Detaylı bilgi için iksv.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
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25
eylül

eylül

hauser

Hauser, PSM
Caz Festivali
kapsamında
Turkcell Sahnesinde

konser

techno

Techno’nun
kraliçesi Monika
Kruse, PSM
sahnede.

9

9

eylül

eylül

Reuel

müzİkal

Perturbator!

Yer: %100 Studio
Zorlu PSM’nin en karanlık serisi Dark Night, bu kez dinlerken
kendimizi siberpunk
bir dünyanın ortasında bulduğumuz
Fransız-elektronik
prodüktörü James
Kent’i; yani bildiğimiz
29
adı ile Perturbator’ı
ağustos
konuk ediyor! Derin,
güçlü ve synth dolu
kaotik müzik tarzı ile ünlü olan Perturbator ile 29
Ağustos akşamı, fütüristik ama bir o kadar da geçmişi barındıran, bol elektrik akımlı bir gece geçirmek
isteyenler %100 Studio’da buluşuyor!

9

tıamat!

Yer: %100 Studio

Turkcell Platinum
İstanbul Night Flight
konserler serisi kapsamında Amerikalı
idol piyanist Reuel,
İstanbul’da.

Klasikleri ve yenileri ile Sertab’ın
Müzikali Zorlu
PSM’de.

gelecek müzik

80’li yılların ikinci
yarısında Amerikalı
meslektaşlarıyla
birlikte kendi death
metal soundlarının
temellerini atan Grup
Treblinka, Swedish
Death Metal olarak
nitelendirilen yeni
27
bir tür ile fark yarattı.
eylül
Emsallerine göre
daha melodik ve
daha değişken olan bu türün ilk örneği olan Treblinka, birkaç yıl sonra Tiamat ismini aldı ve Johan
Edlund önderliğinde yükselişe geçti. İşte bu yükselişin mimarları %100 Studio sahnesinde sizlerle.

Men I Trust
eylül

eylül

karsu

Nightfall

Karsu, Lütfi
Kırdar Anadolu
Auditorium’u
sahnesinde.

6

ekim

Yer: %100 Studio

30
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Alice Sara Ott, ilk
kez Turkcell Platinum Sahnesi’ne
geliyor.

dilek türkan!
Kadın Eli Değmiş
Şarkılar” projesi
kapsamında Dilek Türkan PSM
sahnesinde.

7

eylül

Chromatıcs !
Chromatics’in
yükselen değeri
Desire, karanlık
melodileri ile
Zorlu PSM’de.

Montreal’li müzik
mezunları Dragos
Chiriac ve Jessy
Caron, “Men I Trust’ı”
2014 yılında kurdu.
2015’te karşılarına çıkan büyüleyici sesin
sahibi Emmanuelle
Proulx ile dansa davet eden “Headroom”
11
temmuz
albümleri ile büyük
çıkış yakalayan grup,
2019 yılında sevilen albümleri “Oncle Jazz” ile müzik
serüveninin en büyük başarısına imza attı. Melodi
ve beat’lerin büyüsü ile kendinizi hareket ve dansa
kaptıracağınız bir gece için bu konseri kaçırmayın.

GELECEK OTOMOTİV

özel hayatında ahmet güneştekin!
Karakter özelliklerim öyle pek köşeli değildir. Ne kibirliyim ne de
aksi. Düşüncelerim konusunda konuşkan ve paylaşımcı biriyim.

güneş’in izleri!

Güneş, Ezidi ve Zerdüşt inancında, kötülüğü temsil eden karanlığın karşısındaki güç olarak tanımlanır ve kutsal olarak kabul edilir. Ben
de ışığın daima karanlığın içinden
geldiğini ve bir kurtuluş imkânı yarattığını düşünürüm. Bu nedenle ışık
yaşam felsefeme dönüşmüştür. Bu
duygu kullandığım nesnelerin tümüne yayılmış durumdadır ve işlerimin neredeyse tümü güneşin izlerini taşır.

ilk resmim!

Çocukken yaptığım ilk
resim doğada bir güneş
resmiydi. Güneş çocukluk dünyamda yerçekimsel bir güçtü ve zaman
geçtikçe de benim için
anlamı genişledi.

Ahmet
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Güneştekin

röportaj

Ünal Atılgan

“O” Sanat Dünyasının Geleceği!

Batman’dan Dünyaya... bize
biraz hikayenizden bahseder misiniz? Çok özel bir

coğrafyada büyüdüm. Bellek topografyasında uzak ve
yakın geçmişlerin açık bir kitap gibi okunabildiği çok katmanlı bir coğrafya burası.
Geçmişin izlerinin eserlerimde bu kadar görünür olmasının nedeni bu olmalı. Yıllar
sonra alan araştırmaları yaparken karşılaştığım, çocukluğumda dinlediğim masallardaki dünyaların renklerini
anımsamama neden olan
mitoslar da bu izlerden biri.
2003 yılında AKM’de açılan
Karanlıktan Sonraki Renkler
çocukluğumun masallarının
üzerimdeki etkisini gösteren ilk büyük kişisel sergim
olmuştu. Uluslararası sanat
yolculuğumun başlangıcını
oluşturan ise Karaköy Ant-

GELECEK OTOMOTİV

repo 3’te 2012 yılında açtığım Yüzleşme adlı sergimdi.
Yüzleşme bütün çocukluğumu yaşadığım coğrafyanın
belleğine yerleşmiş yıkımları
ve yüzleşmesini yaşamamış,

bakmaktan kaçınılan bir yakın geçmişi yeniden inşa ettiğim bir eser olarak ortaya çıktı. 2013 yılında Marlborough
Gallery tarafından temsil edilmeye başlandım. Ardından

New York, Berlin, Venedik,
Miami, Hong Kong, Barselona, Madrid, Budapeşte, Atina, Cenevre, Viyana, Bakü,
Peç, Brandenburg, Dresden
ve Amsterdam gibi dünya
şehirlerindeki müze ve sanat
galerilerinde eserlerim sergilenmeye başladı. Çocukluk
yıllarımdan itibaren resim
varlığımı üzerine kurduğum
bir imkân oldu benim için.
Kendime özgü bir dil yaratmanın ve kendi kaynaklarımı kullanmanın önemli olduğunu düşündüm her zaman.
Benim hafızam da yaşadıklarım da ürettiğim işlerde beliriyor. Batman’da başlayarak
küresel sanat platformlarına
uzanan kişisel hikayemde
kendi kaynaklarımı her zaman içtenlikle kullandım.
Bunun hakikiliğinin garantisi
olduğuna inanıyorum.

geleceğe bakış açım eserlerim!

gençlere kesinlikle öneriyorum!

Son dönem enstalasyonlarımın tümü ve denemelerim,
geleceğe nasıl baktığımı söyleme biçimimdir diyebilirim.

Ahmet Güneştekin

Mutluluğun resmi var mı
sizce? Yapılır mı? İçinde bu-

lunduğumuz koşullara ve
dünyaya bakış açımıza göre
şekilleniyor mutluluk duygumuz. Çevremizdeki nesneler
ile bilinçsizce kurduğumuz
karmaşık ilişkiler, beğenilerimiz, basit nesnelerden tutun
da yaşamımızı adeta tepeden
tırnağa biçimlendiren kavramlara karşı biçimlenen estetik
duygumuzun oluşması, bunların hepsi bir değişken olabilir. Benim ana değişkenim
renkler ve formlar üzerinden
düşünmek. Mutluluk endüstrisinin dayattığı nasıl mutlu
olunur formüllerinin uzağında bir bakışı tercih ederim.
Bir kavram olarak mutluluğu
resmetmeyi hiç düşünmedim.
Mutluluğu insanın mesleğini
özgürce yapabileceği, özgürce düşünüp, düşüncelerini
özgürce sanatına yansıtabileceği bir ortam olarak resmetmeyi isteyebilirdim. Ama
onun da pek mümkün olabileceğini düşünmüyorum.

Ahmet Güneştekin’in etkilendiği birileri var mı? Bu-

güne kadar düşüncelerimi birçok düşün insanı etkiledi, fakat üzerimde olağanüstü bir
etki bırakarak sanat anlayışımın olgunlaşmasını sağlayan
Yaşar Kemal oldu. Yollarımız
Karanlıktan Sonraki Renkler
adlı sergimde kesişmişti ve
yaşadığı süre boyunca devam
etti ilişkimiz. Dostluğu, arkadaşlığı ve öğreticiliği bir yana
benim için onu dünya edebiyatında özel yapan anlatısının
doğası oldu. Onunla ne kadar
çok ortak yönlerimiz olduğunu zaman içinde deneyimleyerek anladım. En güçlü ortak
tutkularımız renkler ve seslerdi. Onun insana ve doğaya bakış açısını ve felsefesini örnek
aldığımı söyleyebilirim. Eserleriyle dünya sanat tarihinde
kendilerine eşsiz bir yer açtığını düşündüğüm ve etkilendiğim diğer sanatçılar arasında
Kazimir Malevich, Jackson
Pollock, Wassily Kandinsky,
Piet Mondrian, Mark Rothko
ve Gerhard Richter yer alıyor.

Gençlere önerim, kendi içsel kaynaklarını kullanmaları. Sizi
farklı yapan şey, iç dünyanıza cesaretle bakabilmenizdir.

bir Ahmet Güneştekin eseri
satın almak isteseniz? Eser-

lerim arasında ayrım yapmam
olanaksız. Eğer bir sanat kurumu ya da müzede karar verici
olsaydım ya da bir sanatsever,
o zaman başyapıtlar arasından seçim yapardım. Çürüme,
Cennet Kimin, Yoktunuz, Hafıza Tepesi, Ölümsüzlük Odası,
Yüzleşme, Paradoks ve Tanrının Arka Bahçesi seçtiğim
eserler arasında olurdu.

Müze projeniz nasıl gidiyor.
yeni proje var mı? Batman

sanatsal dilimi oluşturma
serüvenime başladığım yer.
Batman’da bir dünya müzesi
açma projem, çocukluğumun
bellek mekanına dönüş benim için. Güneştekin Sanat
Rafinerisi (Güneştekin Art
Rafinery) adını vereceğimiz
çağdaş sanat müzesinin tasarımı, ödüllü Mimar Emre Arolat’a ait. Dicle nehri kenarında
1700 dönüm arazi üzerine
kurmayı istediğim müze, Bilbao Guggenheim Müzesi’nin
felsefesinden yola çıkılarak
hazırlandı. Toplam 30,000
metrekarelik bir alan üzerine
kurulacak müzenin çevresi
ile kurduğu etkileşimin güçlü
olmasını istiyor ve yaratacağı kamusal alanlar üzerinden
kent dokusu ile bir ilişki kurmasını amaçlıyoruz. Ve bu
hayalimi
gerçekleştirmeye
çok yakın olduğumu söyleyebilirim. Günümüzde lokomotif
konumundaki kültür projeleri
ekonomik canlanma stratejilerinde kilit rol oynuyor. 1997
yılında açılan Bilbao Guggenheim Müzesi bu tür projelerin
en iddialılarından biri. Açılır
açılmaz büyük bir başarı elde
etti ve yılda bir milyon ziyaretçi çekmeye başladı. Bilbao
Guggenheim’ın başarısı, müzenin mimarisinin ansızın içeriği kadar önemli hale geldiği
bir küresel sanat turizmi furyasını tetiklemişti. Batman’da
başlattığımız bu müze projesinin çevresinde aynı etkiyi
yaratacağını ve kültür turizmi
için bir lokomotif olacağını düşünüyorum. Bunun bir parçası
olmaktan gurur duyuyorum.

Asla satmayacağınız bir
eseriniz var mı? Sanat belirli

bir mekân ve zamanda izleyicisiyle buluştuğu zaman bir
etkileşim oluşur. Sanatın anlamı, değeri ve kalıcılığını inşa
etmenin başka bir yolu olmadığına inanıyorum. Kendime
saklayacağım bir eser üretme
düşüncesinde olmadım şimdiye kadar. Beni mutlu hissettirecek bir şey varsa o da bu
etkileşimin sürekliliği olurdu.

Seyahat etmek? Seyahat, tatil
ya da iş rutininin gerektirdiği
bir şey değil bana göre. Ruhumu dinlendiren ve iyileştiren
bir etkinlik. Nereye gitmemiz
gerektiği konusunda bize tavsiyede bulunan çoktur ama
neden ve nasıl gideceğimizi
söyleyen yoktur. Gezmenin
bir felsefesi olması gerektiğini
düşünüyorum. Döndüğüm bir
seyahatten sonra her zamankinden farklı biri olduğumu
bilme düşüncesi… Seyahati
bunun için çok seviyorum.
Yolculuk yapmayı sever
misiniz? Otomobil veya hız
tutkunuz var mı? Otomobil

ile uzun yolculuğu seviyorum.
Yolda olmak ve yolcu olmak
düşüncesi iyi geliyor. Yolda
olmak olgusu düşünce tarihinde metafor olarak kullanılır: gerçeği bilmek amacıyla
arayarak ve çaba göstererek
yolda olmak gibi. Yol benim
için arayışlarımda kendimi özgür sayabileceğim mekanlardan biri. Teknolojinin oldukça
hızlı olan gelişimi yaşamımızda pek çok yeniliği de beraberinde getiriyor. Ancak bu
yenilikler bizi nasıl etkilemeli?
Yolda kaybolmaktan korkmalı
mıyız yoksa her kayboluş bir
keşif midir? Asla hız tutkunu
olmadım ama güvenli bir arabayla uzun yol yapmanın verdiği içsel barış ve arayış hissini çok önemsiyorum.

hangi dönemde yaşamak
isterdiniz? Ben 15. ya da 16.

yüzyılda yaşamak ve. Rönesans’ın başladığı o tarihsel döneme tanıklık etmek isterdim.

benim için sanat!

Sanatın herkes için
olduğunu varsayarak
kendi hikayelerimin
etrafında örüyorum
işlerimi. Anlatmanın
değil, gerçekleştirmenin esas olduğunu, bu
yüzden sürekli gelişmenin gerekli olduğunu düşünüyorum.
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sanatı hisset!

Düşünceyi materyale
gömmeniz ve bununla birlikte kendi
sesinizi bulmanız gerekmektedir. Sadece
bakmak için değildir
sanat. İnsana bir şey
yapar. Bu şeyin ne
olduğunu ise sizin belirlemeniz gerekiyor.

bence gelecek!

Geleceğe dair bir şey
söylemek için geçmişe bakmak gerekir.
Çünkü geçmiş bugündür ve aynı zamanda gelecektir. Yani,
Geçmiş olarak gördüğümüz şey aslında
gelecek düşüncelerimizin bir ürünüdür.

GELECEK OTOMOTİV

hayalleri süsleyen bir klasik!
Mercedes Gullwing, tasarımı ile tüm klasik araba
tutkunlarının hayallerini süsleyen bir hız canavarıdır.

Gullwing olarak
da bilinen bu
özel otomobil,
1952 yılında yarış
otomobili olarak
tasarlandı.

O Bir Efsane

Bakan her
gözde hayranlık
hissi uyandıran
bu özel otomobil,
günümüzde bir
servet değerinde.

Mercedes-Benz’in aşk hikayesi “300 SL Gullwing”

B

ir atasözü der ki;
“Klasik otomobiller arasında yerini
alamayacak hiçbir
Mercedes modeli yoktur”... Bugün Mercedes
Benz’in tüm modellerine baktığımızda bu sözün ne kadar
yerinde olduğunu anlıyoruz.
İşte 300 SL’de bunlardan bir
tanesi. Sözün adeta özü diyebiliriz onun için... Ancak; onun
hikayesi diğerlerine nazaran
daha derin ve daha etkileyici.
Belki de bu yüzden ona 300
SL değil de, sadece ve sadece
“efsane” diyorlar. Peki neden?
Nedir bu otomobilin farkı ve
tutkunları ona neden aşık?
Önce bu soruları yanıtlayalım.
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Almanya, 2. Dünya savaşından yeni çıkmıştı ve her açıdan
yorgundu. Özellikle ekonomik
olarak bitik bir durumdaydı.
Üretim tüm hatları ile durmuş
ve kaynaklar tükenmişti. Teknolojik ekipmanların çoğu savaş nedeni ile neredeyse kullanılamaz hale gelmişti. Çevre
ülkeler ise kalkınma hamlesi
olarak belirli sektörleri seçmiş
ve o alanlarda üretim yapmaya başlamışlardı. İşte bu sek-

törlerden biri de otomotiv
sektörüydü. İlk olarak Mercedes-Benz firması kolları sıvadı
ve spor bir model ile Amerikan
pazarına girmek için çalışmaya başladı. Rakipleri o sıralarda yolun yarısını çoktan geçmişti bile. Ellerinde teknik bir
ekipman olmadığı için önceki

modellerin en iyi parçalarını
topladılar. Motor olarak eski
3000 modelini seçtiler ancak
onun da performansı bir hayli
düşüktü. Kısa bir çalışma ile
bu motorun performansını
170’ten 208 hp’ye yükseltmeyi
başardılar fakat bu kez de aracın şasi sorunu ile karşılaştılar.

Aksiliklerin ardı arkası kesilmiyordu açıkçası... Uzun uğraşlardan sonra metal şasi
yerine alüminyum alaşımlı bir
şasi kullanmaya karar verdiler
ve şasi’yi daha sağlam olması için silindir şeklinde dizayn
ettiler. Buraya kadar her şey
normal gidiyordu derken; sıra
kapıları monte etmeye gelince çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya olduklarını
anladılar. Şasi çok yüksekti
ve hiçbir kapı o şasi’ye oturmuyordu. Şimdi görüp hayran
olduğumuz o martı kanadı gibi
açılan özel kapıların hikayesi
aslında budur. Kapı sorunu
da bu şekilde aşılmıştı... Piyasaya çıktıktan sonra aracın
performansı beklenilenin çok
daha üzerinde oldu. Öyle ki
kendisinden hacim ve motor
olarak üstün olan birçok aracı pistlerde geride bırakmayı
başarmıştı. İşte o zamandan
sonra 300 SL, “efsane” adı ile
anılmaya başlamıştı. Gelecek
dergisinin bizler için çok özel
olan ilk sayısında bu yüzden
sözü, klasik Mercedes’lerin
şahı olan 300 SL’e bırakmak
istedik. Şimdi siz söyleyin.
Onu tanımak güzel miydi?

şimdi
izle
hazırlayan
Ünal Atılgan
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ınsta sanat hızla büyüyor!

çevrimiçi sanat gelişiyor!

Instagram; dijital sanat dalları ile ilgilenen yeni
nesil sanatçılar için artık hayati bir önem taşıyor.

Galerilerin çevrimiçi varlıkları günden güne gelişiyor.
Sosyal medya unsurları, artık sanatın en önemli pazarı.

klasİk tutkusu!

Western filmlerinin
unutulmaz yıldızı Clint
Eastwood’un dünyaca
ünlü bir Caz Virtüözü
olan müzisyen oğlu
Kyle Eastwood’un,
tam bir klasik Mercedes tutkunu olduğunu
biliyor musunuz?

sanat gündem

she’s
mercedes!

Kyle Eastwood
geçtiğimiz aylarda
She’s Mercedes
takipçileri için özel
bir klasik otomobil
çekimi yaptı.

bağış sergİsİ!

Online Müzayede!

Sanatsal
Detaylar

1

ünlü İkonlar!

İmparatorlar!

Artdirektör Ertan Atay,
Van Gogh, Frida Kahlo,
Picasso ve Dali gibi
modern sanata yön
veren ünlü sanat
ikonlarını eserleri ile
günümüz dünyasına
konuk ediyor. Genç
sanatçıyı mutlaka takibe almanızı öneririz.

3
lola!

lİlİputlar!

Veriler sayesinde
elde edilen sonuçları resmeden
uzmanlar, görüntüde ki kadına Lola
adını verdiler.

2

6 bİn yıllık sakız!

Bilim insanları neolitik
çağdan kalma bir sakızda
bulunan diş izlerinden DNA
elde elde etmeyi başardı. Bu
izden yola çıkarak tam 6 bin
yıl önce yaşayan bir kadının
genetik kodunu çözdü.

Başarılı illüstrasyon
sanatçısı Hakan Keleş, Türkiye’nin farklı
şehirlerinden sokakları Liliputlar adını
verdiği dev illüstrasyonlar ile anlattı.

rekor satış!
Donald Marron
koleksiyonunda
ki 2 Picasso tablosu 105 milyon
dolara satıldı.

Ünlü sanatçı Salva
Ruano, Roma tarihinin en ikonik imparatorlarının heykellerini hiper gerçekçi
bir tarz ile yeniden
yarattı. Augustus,
Nero ve Jül Sezar
heykelleri oldukça
dikkat çekici.

4

5

büyük sezar!

Senatörleri tarafından suikaste
uğrayan ve Roma
tarihinin en ikonik
imparatoru olarak
tarihe geçen büyük
Jül Sezar; gerçeğe
yakın tasvir edilen
heykeli ile günümüze konuk oluyor.

eser soldu!
Uzmanlar Munch’ın “Çığlık” adı
taşıyan ikonik
eserinde renk
solması keşfetti.

Artam Antik A.Ş. Müzayede Evi, Covid-19
salgını ile mücadele ederken büyük
fedakarlıkta bulunan
sağlık çalışanlarımıza destek vermek
amacıyla bir bağış
müzayedesi düzenledi. Tüm geliri İstanbul
Tıp Fakültesi Vakfına
bağışlanan etkinlik,
online olarak gerçekleşti. Kampanyaya duyarsız
kalmayan sanatçılarımızdan Ahmet Güneştekin;
piyasa değeri 150 bin TL olan “Zeus’un Taşıyıcısı”
isimli eserini sağlık çalışanlarına bağışladı.

dİjİtal sanat!
Online Sergi!

Pablo Picasso’dan,
Henri Matisse’e,
Leonardo da Vinci’den Caravaggio’ya
kadar sanat tarihine
adını altın harfler ile
yazdıran birçok sanatçının unutulmaz
eserleri; hikayeleri ile
birlikte sadece bir tık
uzağınızda. National
Gallery, New York
Metropolitan ve Louvre Müzesi gibi uluslararası
sanat arenasının en önemli aktörlerinin yanı sıra
ülkemizden de birçok müze ve sanat merkezi, dijital
platformları aracılığı ile sanatseverler ile buluşuyor.

jım carrey!
Karikatür!

Aktör Jim Carrey’nin
geçtiğimiz aylarda
“This Light Never
Goes Out” başlığı
altında politik yüzleri
eleştirel bir dokunuşla yorumladığı
karikatür sergisi,
Montreal’de yer alan
sanat merkezi Phi
Centre’da ziyarete
açılmıştı. Bu sergi ile
ilk defa karikatürist yönünü keşfettiğimiz ünlü oyuncunun yeteneklerinin sadece kameralar ile sınırlı
olmadığı belli oldu. Phi Centre’da sergilenen eserler,
rekor düzeyde bir ziyaretçi akını ile karşılaştı.

GELECEK OTOMOTİV
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otomobillerimin bir hikayesi var!
Restore ettiğim tüm otomobillerimin bir hikayesi var. İşte
ben de bu hikayeleri seviyorum ve peşinden gidiyorum

Klasik Aşkı

hazırlayan
Kaan Kurt

Restore ettiği otomobillerini; kadın isimleri ile
taçlandıran bir klasik tutkunu... “Aydın Mutluyazar”!
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Klasik otomobillere olan
ilginiz ilk olarak nasıl ve
ne zaman başladı?

Otomobillere baktığımızda
genellikle mercedes-benz
markasını görüyoruz?

Her erkek çocuğu gibi benim
de otomobillere olan merakım
ilk olarak çocukluk yıllarımda
başladı. İçimde hep bir gün
bir klasik bir otomobile sahip
olma arzusu vardı. İş hayatına
atıldıktan sonra bu isteğimi
kaliteli zaman ayıramayacağımı anlayarak uzun bir süre
ertelemek zorunda kaldım.
2002 yılında profesyonel iş
hayatımı tamamladıktan hemen sonra ilk yaptığım şey en
büyük hayalim için çalışmalara başlamak oldu. Öncelikle
Atatürk Sanayi’de güzel bir
dükkan kiraladım ve burada
gerekli olan alt yapıyı kurarak
klasik otomobilleri derleyip toparlamaya başladım.

Bu aileden gelen bir gelenek
diyebilirim. Ailemizde ben sadece Mercedes-Benz gördüm
ve bu kültür ile büyüdüm. Bu
yüzden Mercedes’lere karşı
her zaman çok daha ilgili oldum. Aynı zamanda biliyorsunuz Mercedes isminin de çok
özel bir hikayesi var. Markanın
tarihinde önemli bir rolü olan
Emil Jellinek’in çok sevdiği
kızının adı Mercedes’ti. Bu hikaye bana daima ilham verici
gelmiştir. O nedenle büyük bir
tutku ile topladığım ve yıllarımı verdiğim tüm otomobillerime; klasik dönemin en çok
tercih edilen ve içinde çok derin anlamları barındıran kadın
isimlerini verdim diyebilirim.

nadide bir
otomobil!

Laila adını verdiğim
bu otomobil, Mercedes-Benz’in 220s Ponton Cabriolet modelidir.
Onun en önemli özelliği ise nadir bulunmasıdır.

benim
çocuklarım!

Ben sadece hikâyeleri
satın alıyorum ve onları
yaşatmaya çalışıyorum.
Otomobillerimin hepsi
benim çocuğum gibi. Bu
yüzden onları satıp kar
etmek gibi bir amacım
olmadı asla.

GELECEK OTOMOTİV

bu bir aşk işidir ve yürek ister!
Klasik otomobil restorasyonu yalnız parayla olacak bir
iş değildir. İyi ekip, bol sabır ve aşk dolu bir yürek ister.

gelelim “laıla” adını taşıyan bu güzel kızın hikayesine! 1959 ponton değil mi?
Evet bu otomobil 1959 model
Mercedes-Benz 220s Ponton
Cabriolet. Ben ona çok yakın
bir dostumun aracılığı ile bir
ambarın en altında tamamen çürümeye yüz tutmuş
bir haldeyken rastladım. Bu
otomobil zamanında Mercedes-Benz tarafından sadece
4000 adet üretilen çok özel
bir otomobildir. Hemen sahibini bulup aradım. Önce baba
yadigarı diyerek otomobili
bana satmak istemediler ancak daha sonra onları bir şekilde ikna etmeyi başardım.
Çünkü bu aracı restore etmeyi çok istemiştim. Tam ustalık dönemimdi onunla buluşmam. Hiç vakit kaybetmeden
çalışmalara başladım. Klasik
otomobil tutkunları iyi bilirler
yani böyle bir aracı toplamak
kolay bir iş değildir. Özellikle
59 model bir otomobilin par-

çalarını bulmak neredeyse imkansızdır diyebilirim. Dünya
genelinde araştırmalar yaptım. Bulduğum tüm parçaları
hemen getirterek yeni parçalar ile değişimini gerçekleştirdim. Diğer yandan artık bitik
bir durumda olan motoru yeni
baştan restore etmeye başladık. Kaportası, motoru elektrik
aksanı derken bu otomobilin
bugünkü halini alması tam 3
yıl sürdü. Düşünün; Maslak’ta
hemen karşımızda neredeyse 24 bloktan oluşan dev bir
inşaat projesi başlamıştı. O
koskoca inşaat bittiğinde
biz hâlâ otomobili toparlayamamıştık. Kısaca özetlemek gerekirse bu iş; zaman,
araştırma, nakit, özveri ve en
önemlisi aşk işidir. Ben hiçbir
zaman otomobillerimi yatırım
amaçlı yapmadım. Laila adını
verdiğim bu otomobil benim
için çok zorlu bir sınavdı. Şimdi bakarak diyorum ki; “senin
için herşeye değerdi”.

Dünyada nasıl kullanıyorlar bilemem ama, benim
otomobilimden giyim tarzıma kadar herşeyim klasik.

Aydın Mutluyazar

Restore ettiğim klasik bir
otomobile binmeden önce
giyim tarzımı belirlerim.
Şapka ve eldiven benim en
özel aksesuarlarımdır!

benim yaşam tarzım klasik!

o benim laıla’m! Laila adını verdiğim bu otomobili ilk gördüğümde
bu haldeydi. Ona dokunmak benim
için büyük bir tarihe dokunmak gibiydi. Hissediyordum onun nasıl
yollardan geçtiğini. Şimdi birlikte
yarışlara katılıyoruz. Onunla olmak
gerçekten tarifsiz bir duygu.
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sadece orjinal! Ben klasik otomo-

billerimi satmak niyeti ile yapmadığım için pahalıya malediyorum. Bu
nedenle klasik otomobil pazarları
benim maliyetimin çok altında kalıyor. Aldığım her otomobilin orijinalliğine sadık kalırım. Kimsenin
göremeyeceği minik parçaları bile
mutlaka bulup değiştiririm.

GELECEK OTOMOTİV

avusturya grand prıx 2020!
2020 sezonunun ilk yarışı olan Avusturya Grand Prix’i, tek
kelime ile nefes kesici bir mücadeleye sahne oldu.

Bottas &Lewis
2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avusturya Grand
Prix’sinde ilk zafer, Mercedes-Benz pilotu Valtteri Bottas’ın oldu.

Lewis Hamilton

lewıs hamılton
yeniden sahnede!

Mercedes-Benz pilotu Valtteri
Bottas’ın ilk sırada tamamladığı 2020
F1 Avusturya Grand Prix’inde favori
olarak gösterilen Lewis Hamilton, ilk yarışta aldığı beş saniyelik ceza ile damalı
bayrağı 4. sırada görmüştü. Yarışın,
geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 2. randevusunda aradaki tüm farkı kapatan
Hamilton, mücadeleyi ilk sırada tamamlayarak Mercedes-AMG Petronas
adını zirveye yazdırdı.
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V

Virüs dolayısıyla ertelenen F1
yarışlarının ilki
geçtiğimiz haftalarda Avusturya Grand Prix’i ile gerçekleşti.
Formula 1 sezonunun heyecanla izlenen bu ilk yarışında mücadeleye pole pozisyonundan başlayan Valtteri
Bottas, sorunsuz bir şekilde
ilerleyerek Lewis Hamilton’ın
önünde kalmayı başardı ve
adını ilk sıraya yazdırdı. Yarış
sonrasında basın açıklaması
yapan Bottas şunları söyledi;

“F1’de yarış kazanmak gerçekten hiç kolay bir şey değil.
Özellikle de bugün tüm yarışçılar için çok daha zorlayıcıydı diyebilirim. Küçücük
bir hata yapmak kesinlikle
her şeyi kaybetmek olurdu.
Yarış esnasında bir kez öne
geçtiğiniz an, sonrasında her
şeyin sorunsuz olarak devam
etmesini istersiniz. Bugün
her iki otomobilimiz ile yarışı
tamamladık. Bu gerçekten iyi
bir takımımızın olduğunu gösteriyor. Bir sonraki yarış için
şimdiden sabırsızlanıyorum”.

4 kapılı otomobil konforunda!

sıra dışı bir amg gt versiyonu!

Mercedes-AMG GT 43; spor otomobil performansını,
dört kapılı bir otomobilin konforu ile birleştiriyor.

Alçak kaput, baskın ön yüz ve kaslı vücut dili... AMG GT
43, dört kapılı bir coupé’nin sportif genlerini sergiliyor.

en uzun günde

En Hızlı
Mercedes AMG GT 43’le;
Intercity İstanbulPark’ta
özel bir test sürüşü...

şimdi
izle

en uzun gün! Mercedes-Benz bekir koman! Mercedes-Benz
Gelecek Otomotiv; Yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul
edilen ve “en uzun gündüz ile
en kısa gecenin” yaşandığı 21
Haziran 2020’de bu özel güne
atıfta bulunmak amacı ile özel
bir test sürüşü organize etti.
Mercedes-AMG GT 43 modeli ile InterCity İstanbul Park’ta
gerçekleşen bu test sürüşünde GT 43 0-100 hızlanmasını
tam 4,11 saniyede tamamladı. Türkiye’de dijital dönüşüm
projelerine ve etkinliklerine
büyük önem veren Gelecek
Otomotiv VadiPark; Intercity
İstanbulPark’ta düzenlediği
bu özel test sürüşünü; pandemi nedeniyle davet edemediği
misafirleri için internet üzerinden online olarak yayınladı.

Gelecek Otomotiv CEO’su Bekir
Koman; “Intercity İstanbul Park
pistine çıkan Mercedes-AMG
GT 43, spor otomobil performansını dört kapılı bir otomobilin konforuyla sunuyor. Alçak
kaputu, baskın ön yüzü ve kaslı
vücut dili, dört kapılı Coupé’nin
sportif genlerini bütünüyle sergiliyor” dedi. İstanbulPark’ta
gerçekleşen bu özel organizasyonu, normal şartlarda açık
hava festivali olarak planladıklarını ifade eden Bekir Koman;
“virüs nedeniyle etkinliğimizi
misafirsiz olarak düzenledik.
Umarım seneye bu projeyi,
müşterilerimizin de katılımı ile
daha kalabalık bir şekilde gerçekleştirebiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.

hız ve güç!

Spor otomobillerin
favori pistlerinden Intercity İstanbulPark’ta, 4.11
saniyelik 0-100 zamanına
imza atan Mercedes-AMG
GT 43, 367 beygir güce
ve 500 nm tork değerine
sahip olan çok özel
bir otomobil!
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mükemmel zarafet anlayışı!
Deniz mühendisliği sanatı; Mercedes-Benz’in karizmatik
tasarım ve mükemmel zarafet anlayışı ile harmanlanıyor!

Yüzen İhtişam
şimdi
izle

Suya atılan Mercedes-Benz imzası ve tüm
ışıltısı ile yüzen ihtişam “Arrow 460”!
genel detaylar! Adını, 46 fe-

et‘lik uzunluğu ve Granturismo tarzında dizayn edilen üst
yapısından alan Arrow 460,
480 beygirlik “Yanmar 6LY3A”
ikiz makineleri sayesinde çok
kısa bir sürede 40 knot’luk
bir sürate erişebilmektedir.
Teknenin dikkat çeken bir diğer teknik özelliği ise, kolay
yanaşma imkanı sağlayan
joystik kontrol panelidir. 910
litrelik yakıt tankı kapasitesi
ile oldukça rahat bir seyahat
imkanı sunan bu özel tekne,
Silver Arrows Marine ile Mercedes Benz Style iş birliğinde
dizayn edilmiştir. Tamamı ile
otomobilden ilham alınarak
üretilen Arrow 460 Granturismo’nun sadece tasarım
aşaması yaklaşık olarak dört
yıl sürmüştür. 10 kişiye kadar
misafiri gün içerisinde rahatlıkla ağırlayabilen Arrow 460,
aynı zamanda kontrol dümeninde Mercedes Benz-Style
armasını taşıyan ilk tekne
olma özelliği taşımaktadır.
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İç mekan! Arrow 460’ın spor-

tif bir tasarıma sahip olan
iç mekanı, ferah bir alanın
yanı sıra lüks bir bagaj kabini kruvazörü ile birleşmektedir. 10 kişilik bir yolcu
kapasitesine sahip olması
onun, günlük ve haftalık geziler için de oldukça ideal bir
seçenek olarak öne çıkmasını sağlamaktadır. Konforlu
odaları, lüks banyo kabini ve
çok yönlü işlevsel ortak alanları ile Arrow 460, macerayı
çok seven Mercedes-Benz
tutkunlarının adeta hayallerini süslemektedir.

mimari yapı!

Mercedes lüksü Otomobillerindeki lüksü, güveni ve
konforu 14 metre uzunluğunda muhteşem bir tekneye
taşıyan Mercedes-Benz; Arrow 460 Granturismo ile
birlikte imzasını bu kez suya atıyor.

İç ve dış alanları bir bütün olarak dizayn
edilen Arrow 460, bu nedenle
oldukça geniş bir kullanılabilir hacme sahiptir. Zeminde
ve detaylarda kullanılan ahşap kaplamalar ise tamamen
Okaliptüs ağacından üretilmiş olup teknenin genel görünümüne ayrı bir zenginlik ve
görsel ihtişam katmaktadır.

dinlenme alanı!

Arrow 460’ın arka tarafında hareket edebilen hidrolik
aksana sahip bir yüzme alanı bulunmaktadır. Kayarak
açılıp kapanabilen pencerelerle çevrili bu alanda
güneşlenebilirsiniz. Ya da
isterseniz ön güverteyi de
tercih edebilirsiniz.
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sılver arrow’dan alınan ilhamla!

s-serisi’nden özel dokunuşlar!

Arrow 460’ın tasarımında, 1930’lu yıllarda üretilen ve nadir
bir otomobil olan “Silver Arrow” modelinden ilham alındı.

Arrow 460’a yan profilden bakıldığında, biraz da MercedesBenz’in S-Serisi tasarımını andırdığını söylemek mümkün!

klasik amg gt çizgisi!

Dünya genelinde en çok tanınan
lüks segment otomobil üreticileri ile iş birliği yaparak sıra
dışı yatlar ve sürat tekneleri
üreten Silver Arrows Marine;
Mercedes-Benz’in ilk olarak
1930’lu yıllarda ürettiği nadir bir otomobil olan “Silver
Arrow” modelinden aldığı
ilhamla 2016 yılında Arrow
460 GT Edition adında bir
sanat eserine imza attı. İki
firmanın iş birliği sayesinde
ortaya çıkan 14 metre uzunluğundaki bu muhteşem
tekne, aynı anda en az 10 misafirin rahatlıkla konaklamasına imkan sağlıyor. Genel
görüntüsü ile klasik AMG çizgisini dolu dolu yansıtan bu
özel teknenin geniş gövdesi,
aynı zamanda oldukça kullanışlı kompleks bir iç mekana
ev sahipliği yapıyor. İçerisinde üst düzey bir banyo, kıyafet odası, şarap mahzeni
ve hatta mutfak bölümünde
dondurma makinesi bile bu-

labilirsiniz. Arrow 460’a yan
cepheden bakıldığında ise
bir ölçüde Mercedes-Benz’in
S-Class serisini andırdığını
söylemek mümkün. İçeriye
doğru kapanabilen yan camları ve boy hizasına kadar
yükselebilen ön cam sayesinde yolcular otururken hiç
rahatsız deniz manzarasının
keyfini kesintisiz bir şekilde
çıkarabiliyor. Hayal edebileceğinizin yanı sıra konuklarının her türlü konfor ihtiyaçlarına cevap verebilecek
nitelikte dizayn edilen Arrow
460; genişleyebilen yatak ve
masa özelliği ile de oldukça
dikkat çekici... Kısaca toparlamak gerekirse, ”Mercedes-Benz’in sadece spor otomobillerinde görülen eşsiz
inovasyon yeteneği, Arrow
460 sayesinde dünyada ilk
defa tekne endüstrisi ile biraraya geldi. Sınırlı sayıda üretilen bu şaheserler şimdi tüm
ihtişamları ile uçsuz bucaksız okyanusları fethediyor.

arrow 460!

Mercedes-Benz,
motor yatlarda
yeni bir standart
yarattı. “ARROW460”.

Arrow 460 Grantourismo

Mercedes-Benz’in eşsiz
inovasyon yeteneği,
Dünyada ilk defa Arrow
460’la birlikte tekne
endüstrisi ile buluştu!

onunla okyanusları aşmak! Mer-

cedes-Benz tarafından inşa edilen
ilk motorlu yat olma özelliğine sahip
Arrow 460 Grantourismo Edition,
yeteneklerinin yanı sıra görkemli tasarımı ve olağanüstü olanaklarıyla
tekne tutkunlarının adeta hayallerini süslüyor. Peki siz... Siz onunla
okyanusları aşmak ister miydiniz?

arrow 460 baştan çıkarıyor! Sil-

ver Arrow Marine firması ile iş birliği
yapılarak üretilen ve klasik otomobillerin orantılarını Mercedes-Benz
tasarımının saflığı ile denizlere taşıyan Arrow 460 Granturismo duygusal ve dinamik lüks tekne özelliği ile
günlük seyirler açısından ideal bir
alternatif oluşturuyor.
GELECEK OTOMOTİV
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muhteşem Hevsel Bahçeleri!
Diyarbakır Surları ile Dicle Nehri arasında uzanan “Hevsel
Bahçeleri”, UNESCO’nun dünya mirasları arasında yer alıyor.

Doğu’nun
şimdi
izle

Paris’i Diyarbakır!
HAZIRLAYAN
Özlem Uçar

S

Sahip olduğu tarihi ve
kültürel zenginlikleri bakımından ülkemizin en
önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Diyarbakır’ı, dergimizin bu ilk sayısında G-Serisi’nin muhteşem
otomobili “Yeni STRONGER
THAN TIME EDITION” ile keşfe
çıkıyoruz. 40 yılı aşkın bir süredir asfaltlı yolların dışında da
güvenle hareket etmek isteyen
konfor ve macera tutkunu tüm
Mercedes müdavimlerinin ilk
tercihi olan bu muhteşem otomobil hakkında detaylı bilgiye
www.gelecek.com adresimizden kolayca ulaşabilirsiniz.
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malabadİ köprüsü
Gelelim yazımızın öncelikli konusu olan Diyarbakır’a... Geçmişte Asya ile Avrupa’nın yanı
sıra Anadolu ile Mezopotamya
arasında adeta bir köprü görevi üstlenen bu müstesna şehrimiz, bugüne kadar bir çok me-

deniyete ev sahipliği yapmış
ve onların kültürel miraslarını günümüze kadar taşımayı
başarmıştır. Kuruluşundan bu
güne kadar Amida, Amid, KaraAmid, Diyar-Bekr ve Diyarbekir
mahlasları ile anılan şehrimiz,

büyük kalkınma dönemi sonrasında Diyarbakır ismini alarak yıldız şehirlerimiz arasında
yerini almıştır. Yola çıkmadan
önce ilk işimiz aracımızın periyodik bakımını yaptırmak
olacak. Bu yüzden rotamızı
önce “Mükemmel müşteri
deneyimi” sloganı ile otomobil satın almayı ve bakımını
keyfe dönüştüren seçkin Mercedes-Benz yıldızına, yani Gelecek Otomotiv’e çeviriyoruz.
Genel bakım sürecimiz tamamlandıktan sonra emniyet
kemerlerimizi takıp rotamızı
Doğu’nun Paris’i Diyarbakır’a
çeviriyoruz. İyi yolculuklar.

silvan kalesi
hasuni mağaraları
malabadİ köprüsü Di-

yarbakır gezi rotamızın en
önemli durağı Batman Çayı
üzerinde yer alan Malabadi Köprüsü oluyor. 1147
ile 1148 tarihleri arasında
Artukoğulları’ndan Timurtaş tarafından yaptırıldığı
rivayet edilen Malabadi
Köprüsü; Batman Suyu’nu
aşmak için inşa edilmiştir.
Köprü, sadece geçiş amaçlı olarak kullanılmamaktadır. Aynı zamanda bu yol
üzerinde seyahat eden yolcuların dinlenip konaklayabilecekleri bir yapı olarak
dikkat çekmektedir.
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m. ana kilisesi

malabadi köprüsü
ulu cami
aslanlı burç

Eğil Kalesi ve Kral Mezarları!

diyarbakır’ın gözde hanları!

Kümbet biçiminde kayalar oyularak yapılan mezarların
Asurlular tarafından yapıldığı olduğu bilinmektedir.

ulu camİ Diyarbakır gezi-

mizde ilk durağımız tarihi boyunca tek bir amaca hizmet
eden “Ulu Cami” oluyor. Bizans döneminde kilise olarak
kullanılan yapı, 639 yılında
müslüman araplar tarafından
Camii’ye dönüştürülmüştür.
11. yüzyılda ise ünlü gezgin
Nasır-ı Hüsrev tarafından ziyaret edilen Ulu Cami, Dünya
üzerindeki en sağlam taş yapı
olarak onurlandırılmıştır.

Dört Ayaklı Mİnare 1500

st. george Çok tanrılı

tarancı müzesİ Diyarbakır’a

dinlere ait bir tapınak
olduğu varsayılan Saint
George Kilisesi, Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından sanat galerisi
olarak işlevlendirilmiştir.

gidip Kaburga Dolması yemeden dönmek olmaz elbet.
Tavacı Recep Usta’da verdiğimiz yemek molasından sonra
rotamızı Cahit Sıtkı Tarancı
Müzesi’ne çevirdik. Ünlü şairin doğduğu ev olarak bilinen
bu yapı, 1733 yılından itibaren
mükemmel bir şekilde korunmuş. Müzeyi gezdikten sonra
çaylarımızı bahçesindeki kafe’de yudumladık.

meryem ana Milattan

önce güneş tapınağı olarak kullanıldığı
bilinen Meryem Ana
Kilisesi, Diyarbakır’ın en
büyük Süryani Kilisesi
olarak kullanılmaktadır.

hasunİ mağaraları Diyar-

Yılında Akkoyunlu Kasım Bey
tarafından yaptırılan Şeyh
Mutahhar Cami, 4 sütun üzerinde inşa edilmiş minaresiyle her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.
Gezimizin 2. durağı “4 Ayaklı
Minare” için, altından 7 kez
geçildiğinde, kişinin dileğinin
kesinlikle kabul olacağı rivayet edilmektedir.

bakır’ın “Silvan” ilçesinde
Malabadi Karayolu üzerindeki Albat Dağı eteklerinde
bulunan Hasuni Mağaraları,
şehrin dünyaya açılan pencerelerinden biridir. MÖ 1000 yılına ait kalıntıların bulunduğu
bu tarihi yapı, bölgeye her yıl
binlerce turistin akın etmesinin en önemli nedenlerinin
başında gelir.

diyarbakır kalesİ 5700

On Gözlü Köprü Dicle neh-

metre uzunluğunda olan
Diyarbakır Kalesi, surları ile
birlikte Çin Seddi, Antakya ve
İstanbul surlarından sonra
Dünya üzerinde inşa edilmiş
en uzun yapı olarak kayıtlara geçmiştir. Harput, Mardin,
Dicle ve Urfa olmak üzere 4
kapısı olan kalenin, MÖ. 349
yılında Bizans İmparatoru
Costantinus tarafından sadece yenilendiği bilinmektedir.

Hasan Paşa Hanı ile Sülüklü Han, şehrin gözdeleridir.
Sülüklü Han’ın Gül Şerbetini, kesinlikle tatmalısınız.

ST. GEORGE
Kilisesi

MERYEM ANA
Kilisesi

GELECEK OTOMOTİV / DİYARBAKIR Otomotiv sektöründe 25 yıllık
tecrübeye sahip olan Gelecek Otomotiv, kapsamlı servis hizmetleri
ile Diyarbakır’da sizlerle. Seyahatinizi tamamladığınızda geri
dönüş için yola çıkmadan önce dilerseniz servisimize uğrayarak
otomobilinizin tüm kontrollerini yaptırabilirsiniz.

ri ile yüzyıllardır arkadaşlığını kusursuz bir şekilde
sürdüren “On Gözlü Köprü”;
Diyarbakır’ın en çok ziyaretçi
ağırlayan tarihi yapılarından
biridir. Hz. Danyal Peygamber’in mucizesi ile oluştuğu
rivayet edilen Dicle Nehri
üzerinde kurulmuş olması,
bu köprünün diğer tarihi yapılara nazaran biraz daha
öne çıkmasını sağlamıştır.
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G-SERİSİ Mercedes

yeni Stronger Than
TIme EdITIon ile
Diyarbakır’a yolculuk
ediyorsanız yanınıza
valizlerinizden
başka iki şeyi daha
almış olursunuz. Biri
KONFOR, diğeri ise
GÜVEN...

OFF-ROAD Bir arazi aracında

konfordan vazgeçmeniz
gerektiğini kim söylemiş?
Mercedes G-Serisi’nin tüm
modelleri bunun en iyi
örneğidir. Sunduğu konfor
ayrıcalıklarının yanı sıra “Offroad” performansı, onun yola
çıkış noktası ve hedefidir.

GELECEK diyarbakır

dİyarbakır kalesİ

hasunİ mağaraları

dört ayaklı mİnare

on gözlü köprü

Online Servis Randevusu

GELECEK OTOMOTİV

kadınlara ilham kaynağı oldu!
Otomobili icat eden Carl Benz’in eşi Bertha Benz, otomobil ile
tarihteki ilk uzun mesafe yolculuğunu gerçekleştiren kişidir.

Mercedes
İlham veren kadınların platformu

1

leyla alaton Bir değil, kesinlikle “Birkaç Kadındır” Leyla
Alaton... Birkaç kadının tek
vücut olmuş halidir. Bir gün
olur da oturursanız onun hemen karşı koltuğuna, bu son
derece yalnız olacaksınız demektir. Bilgi konuşur o konuşurken... Birikim ise hemen
ardından gelir... Sağlam bir
tecrübe eşlik eder sözlerine
ve genellikle kadınlara aşırı
öz güven verir. İşte tam da

bu yüzden ülkemizde cesaret ile kadın kelimelerinin
yan yana geldiği her zihinde
ilk olarak onun silüeti beliriverir. Patron patron düşünür
ve gerçek bir lider şuuru ile
hükmeder. Duruşunda dirayet huzurunda sirayet. Gülümsediği zamanlarda çevresinde bulunan herkesin
gülümsemesi de dikkat çekicidir. Kısacası o, kesinlikle
tek bir kadın değildir.

Mercedes-Benz’in küresel girişim projesi “She’s
Mercedes”, başarıları ile ilham veren kadınların
eşsiz deneyimleri ile onların sıra dışı hikayeleri
üzerine vurgu yapmaya devam ediyor.

Çağla Büyükakçay
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aslı han gedik Oyak Anker
Bank Frankfurt’ta Hazine ve Yurt
dışı Bankacılık’tan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan ünlü
iş kadını Aslı Han Gedik, “Bir bankacı
neden çevreci ve hayvansever olmasın”
düşüncesinden yola çıkarak Wild@Life
Vakfını kurdu ve işinden arta kalan tüm
zamanını, Afrika’da vahşi doğa hayvanlarını koruma altına almaya adadı.
GELECEK OTOMOTİV

şampiyon!

Binlerce kadına
başarıları ile ilham
kaynağı olan Çağla Büyükakçay, Türkiye’nin
şampiyon idolleri
arasında ilk sırada
yer alıyor.

çağla büyükakçay

3

Tenis sporuna 8 yaşında başlayan Çağla Büyükakçay; 2004’te Enka
Spor Kulübü’ne transfer oldu. 15 yaşında
A Milli Takıma seçilerek Türkiye’nin en genç A
Milli Takım oyuncusu ünvanını aldı. 12-14-16-18
ve Büyükler Türkiye Şampiyonluğunun ardından
17 yaşında profesyonel tenis hayatına başlayarak
Türkiye’nin kadınlarda ilk tekler Grand Slam’ini
oynamaya hak kazandı. WTA İstanbul Cup’ı zaferinin ardından dünya genelinde birçok turnuvada ilk
sıralarda yer alan ünlü tenisçi Rio 2016 Olimpiyatlarında Türk tenisinin tarihteki ilk temsilcisi
oldu. Dünya sıralamasında 60 numaraya
yükselen Büyükakçay, Türkiye’de şu
ana kadar gelinen en yüksek
noktaya ulaştı.

köklü bir
aile yapısı!

İş dünyasının renkli
simalarından biri olan
Leyla Alaton, köklü bir
aile şirketi geleneğinden geliyor.

sıra dışı bir profil!

korku yok!

İstanbul cemiyet
dünyasının gözde isimleri arasında yer alan
Aslı Han Gedik, “Aslanlarla beraberken meydan okumanın gücünü
hissedebiliyorum”
diyor!

2

1992 yılında Milli Prodüktivite
Merkezi tarafından “Yılın İş Kadını”
seçilen Leyla Alaton, 1993’te Davos Dünya Ekonomik Forumu tarafından “Geleceğin
Liderleri” arasında yer aldı. Aynı yıl Megatrend
Halkla İlişkiler, Danışmanlık şirketini kurarak
Aérospatiale ve Alcatel gibi dünya devlerine
danışmanlık yapan ünlü iş kadını, iş yaşantısını
sayısız başarı ödülleri ile taçlandırdı. Sanatsal
faaliyetlerinin yanı sıra girişimcilik, inovasyon
ve kadın istihdamı konularında da uzman
olan Leyla Alaton, Kadının toplumda öne
çıkması, kendine yetmesi ve kariyerinde başarılı olabilmesi için çalışmalarına yorulmadan
devam ediyor.

gömüldüğünde yeşeren KUMAŞLAR!

dijital dönüşümün bir parçasıyız!

Doğaya duydukları sevgiyi her fırsatta ifade eden bu iki
kadın, toprağa gömüldüğünde yeşeren kumaşlar üretti.

neler yapıyorsunuz? Bizi
şu anda en çok heyecanlandıran projemiz “EZRATUBA”
markamızın akıllı ürünlerinin
satılacağı insansız akıllı mağaza uygulaması. Bu projemizde “Giyilebilir Teknolojiler” ve yapay zeka üzerine
çalışan “CTO Burçak Aksöz”
ile ortaklık yapmaya başladık. Aynı zamanda bu projemizin mimari yapısı ve mağazanın üretim aşamasında
çok değerli 2 firma bizim
yanımızda yer aldı. Teknoloji
ortaklarımız hızla gelişiyor.
Projenin detayları bizim için
çok heyecan verici...
Bunun yanı sıra yakın zamanda gerçekleşecek olan
2 farklı projemiz daha var.
Bunlardan biri, Anti-Virüs koleksiyonumuz... Virüsler ile
çoğumuz yeni yüzleştik ancak onlar hep varoldular. Biz
bu gerçeği son 5 yıldır sürekli olarak ifade ettik. “Virüsler
engellenemez şekilde hayatlarımızı şekillendirecek,
ilaç sanayi ve gıda sektörü
yetersiz kalacak. Bizler tekstil sektörü olarak hazır olmalıyız” dedik. Bu çalışmayı
uzun zamandır yaptığımız
için biz ve beraber yolculuğa
çıktığımız iş ortaklarımız, bu
döneme bilinçli olarak girdik.
Yakında günlük kullanım ve
özellikle seyahat kıyafetleri,
aksesuarlarını satışa çıkarmaya hazırlanıyoruz. Diğer
projemiz ise yeni nesil akıllı
“t-shirt” projemiz... Bu özellikle kaslar üzerine geliştirilmiş yapay zekalı bir t-shirt.
Proje için aslında 3 yıl önce
hazır olduğumuzu düşünüyorduk ancak bu işin, bu
günler için daha farklı bir
boyutta geliştirilmesi gerekiyormuş. Biz “EZRATUBA”
markası olarak, diyoruz ki;
“artık yeni dünyanın bir parçası olmayı arzu ediyorsak,
şimdiden tüm sektörlerde
inovasyon ve dijital dönüşümü tamamlamalıyız”.

yüzyılın ilk 100 keşfi arasına giren kelebek elbise
projenizi anlatır mısınız?
EZRA: 2009 ve 2012 yılları
arasında Federation Francaise de la Couture du Preta-Porter des Couturies et
des Createurs de Mode tarafından davet edildiğimiz
“Mode à Paris” ve “Milano
Moda Haftası” kapsamın-

Yeni dünyanın bir parçası olmayı arzu ediyorsak, her
sektörde inovasyon ve dijital dönüşümü tamamlamalıyız.

Ezra&Tuba
New York Times’ın; “Boğazdan bir
güneş doğuyor” başlığı ile ifade ettiği
iki başarılı Türk Kadını!

tutku
kadınları!

durmak yok!

“Dünyayı yalnız
tutkusu olan insanlar değiştirir” demiş
Steve Jobs. Tutkularımıza ısrarla tutunuyoruz!

Durmak yok çünkü zaman
artık anlaşılamayan bir hızla akıyor.
İş arkadaşlarımızı dahi seçerken zamanı
doğru kullanan ve bizim hızımıza hız katan
kişilerden seçiyoruz. Başarmak için artık tek
bir konu da bilgili olmanız yeterli değil. Her gün
öğrenciyiz uyumadan çalışıyor ve öğreniyoruz.

da düzenlenen etkinliklerde tüm hazır giyim koleksiyonlarımızı defileler ve
sergiler düzenleyerek tanıttık. Tabii bu çok yoğun bir
çalışma ve büyük maddi
güç isteyen bir süreçti. Finalde birçok basın coverage’ın yanı sıra iyi siparişler
de aldık. Geniş bir istihdam
sağlayarak yaptığımız bu
operasyonlar bir müddet
sonra bizi çok yordu. 2012
yılı itibari ile iki kardeş, “biz
farklı olmalı ve bu farklılığımızı ortaya koymalıyız”

diyerek “Giyilebilir Teknolojiler” alanında çalışmalara başladık. Hayatı daha
konforlu hale getiren ve
daha eğlenceli kılan projeler hazırlamaya başladık.
TUBA: Ezra’nın da söylediği gibi çalışmalara başlayarak tamamen farklı
formlarda olan sıra dışı 5
proje hazırladık. Fikirlerimiz çok orijinaldi ve dünya
basınında da geniş bir yer
buldu. Bunlardan biri olan
“Butterfly Elbiseyi” gelinlik

formunda hayata geçirdik.
Bu “Giyilebilir Teknolojiler”
alanında ilk ürün oldu. Durmak yok! Şu anda pazara
çıkmaya hazır 4 ürünümüz
daha bulunuyor. Kısacası
biz sadece kıyafet tasarlamıyoruz. Tüm bilgi ve birikimlerimiz ile birlikte “Hayatı Tasarlıyoruz”...

New York Tımes sizden
övgü ile bahsetmişti!
Evet gerçekten inanılmazdı.
O yazının çok ilginç bir hikayesi var aslında. 2009 yılında Milano’da ki fuarımız bitmişti ve ürünlerimizi Paris
Showroom’a götürüyorduk.
Avrupa’da kriz dönemiydi
ve inanılmaz moralimiz bozuktu. Showroom’a ürünleri
yerleştirdikten sonra öğle
yemeği için 2 sokak ötede
klasik bir Fransız Bistrosuna gittik. Yanımızda çok
tatlı orta yaş üzeri bir beyefendi oturuyordu. Bir süre
sonra bize yaklaşarak “üzerinizde ki kıyafetler harika.
Siz Türk müsünüz? diye
sordu”. Biz de Türk olduğumuzu ve kıyafetlerimizin
kendi tasarımlarımız olduğunu söyledik. Adam aniden siparişimizi iptal etti ve
kolumuza girerek bizimle
Showroom’a geldi. Tuba ile
birlikte duruma hem gülüyorduk hem de acaba nasıl
bir çılgın bu adam diye fısıldaşıyorduk. Showroomdan
içeri girince çalışan herkes
tam bir panik halinde bizi
karşıladı. Biz de yanımızda
ki kişinin önemli biri olduğunu o an idrak ettik. Koleksiyonumuzu bir bir inceledi
ve dönüp gitti. Tam 2 hafta
sonra da haberi gördük. O
haber sayesinde Federation Francaise de la Couture du Pret-a-Porter des
Couturies et des Createurs
de Mode tarafından Paris
Moda Haftasında resmi yürüyüşe katılmak üzere davet edildik. Bugün o haberi
okuyunca hâlâ ilk günkü
gibi heyecanlanıyoruz. O dönem çalıştığımız ajansın da
katkısı çok büyüktür. Hayat
size hep bir sürpriz ile cevap verir ve önemli olan sizin onu nasıl karşıladığınız.
New York Times’ta 2016 yılında hakkımızda yine haber
yapıldı ancak o haber, hiçbir
zaman ilk haberin üzerimizde yaptığı etkiyi yaratmadı.
GELECEK OTOMOTİV
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mercedes-benz koleksiyonu!
Mercedes-Benz koleksiyonunda bulunan her parça,
gardırobunuzun sportif hatlarına adeta heyecan katıyor.

Mercedes Style

Women Style

Mercedes-Benz, araçlarınıza özgü şıklığı,
sportif giyim koleksiyonu ile birleştiriyor.

24

kadın kol saatİ!

Paslanmaz çelik kasa.
Swarovski taşlı siyah
kadran, hakiki deri kordon ve 5 ATM’ye kadar
su geçirmezlik özelliği.

GELECEK OTOMOTİV

stil sahibi
kadınlar!
Güneş gözlükleri, kol
saatleri, çantalar, şapkalar ve birbirinden şık
spor giyim malzemeleri ile Mercedes Benz;
stil sahibi kadınlara
hitap ediyor.

Metalik gümüş, altın
ve pembe baskılı.

mercedes-benz kadını

Atletik, kışkırtıcı ve çok şık.
2020 Mercedes-Benz kadın
koleksiyonu, modern, şehirli
ve ne istediğini bilen güçlü kadınlardan ilham alıyor. Siyah
ve beyaz delikli kumaşların,
sportif kesimlerin ve yüksek
kaliteli malzemelerin güçlü
kontrastı, kendini güvenle
ifade eden kadını vurguluyor.

2020 erkek koleksiyonu!
Mercedes-Benz 2020 koleksiyonu, iş ve özel hayatlarının
her alanında yüksek performans arayanlar için tasarlandı.

MercedesStyle
Mercedes-Benz, çizgisi ile erkeklerin
giyim ve yaşam tarzına değer katıyor!

MOTOR SPORLARI KOLEKSİYONU!
Mercedes-Benz Motor sporları koleksiyonu, Formula
otomobillerinin tasarımını ve performansını yansıtıyor.

moda, stİl Mercedes-Benz’in
2020 erkek giyim koleksiyonu,
her daim şık olmayı seven ve
ne istediğini bilen zevk sahibi
centilmenlerin profesyonel iş
yaşantılarının yanı sıra günlük
stillerine de uygun olarak dizayn edilmiştir. Özel tasarımlı
kalem seçenekleri, parfümler ve çok çeşitli cilt bakım
ürünleri, zarif mücevherler ile
süslenmiş ışıltılı aksesuar-

lar ve en kaliteli baskı stilleri
ile karakterize edilmiş muhteşem giyim koleksiyonları,
tüm seçkin Mercedes-Benz
Showroom’larında sizleri bekliyor. Otomobil modellerinde
sunduğu zarif çizgiyi, birbirinden şık parçalara sahip olan
yaz koleksiyonu ile taçlandıran marka, tutkunlarına güzel
olduğu kadar işlevsel olan kaliteli bir ürün gamı sunuyor.

Men Style
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eşsiz
bir silüet!
Mercedes-Benz’in
2020 erkek koleksiyonunda siyah ve gümüş
renginin yeri ayrıdır.
Bu renkler markanın,
eşsiz silüetini
yansıtır.

erkek stİl Erkek stili ile

Mercedes-Benz markası
yan yana geldiğinde akla
ilk gelen elbette Lewis
Hamilton oluyor. Mercedes ona çok yakışıyor.

GELECEK OTOMOTİV

sizi çok iyi tanıyan bir otomobil!
A-Serisi Sedan, sezgi özelliği sayesinde sizi sizden daha
iyi tanıyana kadar tüm alışkanlıklarınızı kaydeder.

detaylı bilgi için

şimdi
izle

Formu Doldur

güvenlik

konfor
MercedesBenz Kullanıcı
Deneyimi-MBUX
Sesli komut
sistemi
Ön camda
sanal gösterge
paneli

A Serisi Sedan
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Park Paketi,
360° kamera
sistemi
Sürüş Yardım
Paketi
Multibeam
Led teknolojili
farlar

Özel aksesuarlarıyla “A-Serisi Sedan”çok havalı!

S

İç tasarım Mercedes, A Se-

Sadece devrim niteliğinde bir düşüncenin ürünü olarak
değil, özel yeteneklerinin yanı sıra etkileyici şık tasarımı ile de “A-Serisi Sedan”, devrimin ta kendisi
olarak göze çarpıyor. Sportif
bir sedan tasarımına sahip bu
yeni Mercedes-Benz üyesi için
otomobil kullanmanın tam anlamı ile yeni bir formu demek
mümkün. Silueti ile hiç olmadığı kadar şık ve dinamik bir
görünüme sahip olan bu muhteşem otomobil, ayrıca konfor
ve güvenlik özellikleri ile de
kullanıcısında gittikçe güçlenen bir hayranlık duygusu
uyandırıyor. Farklı tarzları yansıtan özel aksesuar paketleriyle “A-Serisi” hakkında detaylı
bilgi için, www.gelecek.com’u
ziyaret edebilirsiniz.

risi Sedan’ın, en çok beğenilen
teknolojik özellikleri arasında
MBUX bilgi ve eğlence ekranını geliyor. Bu ekran ile adeta bütünleşen dijital gösterge
ise araca teknolojik bir hava
katmaktadır. Aracın iç mekanı
ise sınıfındaki birçok araçtan
daha geniş bir şekilde dizayn
edilmiştir. Özellikle gösterge
paneli ve orta konsol ile kapı
kaplamaları arasındaki geçişlere, Wrap-around adı verilen
özel bir tasarım sistemi ile akıcı bir görünüm kazandırılmıştır. Ayrıca otomobil içerisindeki tüm detaylar, özel ambiyans
aydınlatmaları sayesinde çok
daha şık ve çarpıcı görünüm
sunmaktadır. Kısacası Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın
içerisinde her şey, sizin etrafınızda döner.

black art edıtıon Sportif

görünüm sağlayan ön ve arka
spoyler, krom kapı kolu süslemeleri, beyaz çeperlere sahip
18 inç beş kollu mat siyah jantlar ve AMG jant göbek kapağı…

GELECEK OTOMOTİV

orange art edıtıon Turun-

cu hatlara sahip 19 inç çok kollu AMG tasarımı jantlar, arka
spoyler ve turuncu AMG jant
göbek kapağıOrange Art Edition modelini çok özel kılıyor.

şık ve konforlu aksesuarlar!

otomobilinize özel tasarımlar!

Aracınızın içinde geçirdiğiniz zamana, kalite ve konfor
katacak orijinal Mercedes-Benz aksesuarları Gelecek’te.

Ceket askılığından, dizüstü bilgisayar masasına kadar her
seriye özel aksesuar seçenekleri, Gelecek Otomotiv’de!

Şık ve Zarif

aksesuar İster ailenizin en

Mercedes-Benz’in şık aksesuarları
ile otomobilinizi kişiselleştirin!

Kendinizi eğer iflah olmaz bir
Mercedes-Benz tutkunu olarak
tanımlıyorsanız, bu ürünler tam
size göre diyebiliriz. Günlük hayatınızda şıklığınızı tamamlayacak olan zarif kol saatlerinden
yüzüklere, şapkalardan kulaklıklara kadar birçok orijinal aksesuar alternatifine Gelecek
Otomotiv resmi web sitesi üzerinden ya da Showroom’larımızdan ulaşabilirsiniz.

Mercedes
Benz Kol Saati.
Paslanmaz çelik
kasa, gri gümüş
kadran.
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Climber Victorinox
el çakısı!
Bluetooth
Kulaklık

orjinal
tasarımlar!
Mercedes-Benz’in
2020 yaz sezonu orjinal araç aksesuarları
katoloğunu gelecek.
com üzerinden inceleyebilirsiniz.

genç yolcusu için zarif bir hediye seçin, ister bir sonraki seyahatiniz için çok gerekli olan
bir donanım malzemesi... Ya
da aracınızda daha şık bir görünüm elde etmek istiyorsanız ilave ek parçaları da tercih
edebilirsiniz. Mercedes-Benz’in
orijinal araç aksesuarları ile
otomobilinizi tamamen kişiselleştirebilmeniz mümkün.

ık
tarl
h
a
An

AMG Çocuk Koltuğu
GELECEK OTOMOTİV

çizgisinden ödün vermiyor!
4-Kapılı Coupé AMG; öncelikle günlük hayatlarında bir
yarış otomobili performansı arayanlara hitap ediyor.

4 Kapılı Coupé

şimdi
izle

Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé’yi keşfedin!
amg gt farkı Daha geniş yaşam alanı ve çok daha güçlü
motoru ile Mercedes-AMG GT
4-Kapılı Coupé; kullanıcılarına
benzersiz bir sürüş deneyimi
sunuyor. Öncelikle; AMG performansından ödün verme-

den, günlük kullanıma uygun
bir spor otomobil arayışı içerisinde olan kullanıcılara hitap
eden yeni AMG GT; 3 farklı motor seçeneğinin yanı sıra 315
km/s’ye ulaşan yüksek hız
performansı ile dikkat çekiyor.

çok güvenlİ İster trafiğin en
yoğun olduğu saatlerde olun,
ister uzun bir gece sürüşünde.
Ya da hiç bilmediğiniz bir yolda... Mercedes-AMG GT 4-Kapı
Coupé, en stresli anınızda üzerinizde olan yükü belirgin şekil-

de hafifletir. Bunun arkasında
elbette Mercedes-Benz ile her
sürüşü çok daha emniyetli ve
benzersiz kılan bir konsept bulunuyor. Mercedes-Benz Intelligent Drive System... Yani, benzersiz bir “Akıllı Sürüş” sistemi.

Aktif Şerit Takip Yardımcısı
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Sanal Gösterge Paneli (Head up)

İstemeden kesik veya devamlı
şerit çizgilerinin dışına çıktığınızda sistem sizi
bir direksiyon simidi titreşimi ile
ikaz edebilir.

AMG Dynamic Plus pakete özgü ön
cam sanal gösterge paneli özelliği.
Ön camınız büyüleyici bir dijital
ekrana dönüşür ve önemli bilgiler
daima gözünüzün önünde olur.

kaza durumunda
zamanı tamamen
lehinize kullanır.
Bu sırada çok sayıda önlem alarak
meydana gelen hasar oranının minimum seviyede tutulmasını sağlar.

AMG DYNAMIC
PLUS Paketi

uAMG seramik
frenler. u AMG
direksiyon simidi
kumanda tuşları.
u Aktif motor
takozu. u AMG
SPEEDSHIFT MCT
9G. u12.3 inç, geniş dijital gösterge
paneli. u COMAND
Online müzik,
eğlence sistemi
ve navigasyon ön
hazırlığı. u MULTIBEAM LED tekno- u Burmester surround ses sistemi
lojili farlar.

PRE-SAFE®️
SİSTEMİ Olası bir

Aktif Mesafe Ayar Yardımcısı

amg rıde
control!
AMG Ride Control+
havalı süspansiyon
sistemi ve ses seviyesi seçilebilen AMG
Performance egzoz sistemi.

DISTRONIC
Son derece geliştirilmiş bu sistem,
özellikle yoğun
trafikte en büyük
destekçiniz olacak. Aktif mesafe
ayar yardımcısı DISTRONIC, öndeki araçla mesafeyi otomatik olarak
ayarlayarak yükünüzü hafifletir.

detaylı bilgi için
Formu Doldur
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mercedes-benz onaylı lastikler!

her araca uygun jant modelleri!

MO ibaresi taşıyan Mercedes-Benz aracınızın orijinal
lastikleri, güvenliğinizi optimum seviyede tutar.

Mercedes-Benz araç modellerinin tüm serileri, geniş
bir hafif alaşımlı özel jant yelpazesi sunmaktadır.

Janti Jantlar
Mercedes-Benz’in hafif alaşımlı şık
jant’ları ile sürüş keyfinizi artırın!

hızlı ve güvenlİ Mercedes-

Benz’in hafif alaşımlı jant tasarımları, sadece otomobilinizin
görünümüne şıklık katmakla
kalmıyor, aynı zamanda olağanüstü bir sürüş konforu ile
sürücüsüne yüksek güvenlik
olanakları sağlıyor. Tüm jant
tasarımları, otomobil modellerine uygun olarak hassas bir

çalışma ile konfigüre edilmiş,
ayrıca tasarım esnasında aracın mekanik yükünün yanı sıra
gövde boyutları da titizlikle dikkate alınmıştır. Ayrıca, üretim
aşaması tamamlanan bu hafif alaşımlı jant modelleri, yola
çıkmadan önce geniş bir dizi
dayanıklılık ve kapsamlı bir test
programından geçmektedir.

janti jantlar
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Mercedes Benz’in 21
inç’lik büyük jantları
ve ekstra parlatılmış
hafif alaşım jantları,
oluşturduğu çekici
kontrast nedeniyle
çok popüler...

Mercedes-Benz’in hafif alaşımlı birbirinden şık özel jant tasarımları
ile otomobilinizdeki estetik farklılığı dolu dolu yaşayacaksınız.
Ayrıca; kapsamlı test programları sonucu ortaya çıkan sürüş konforu
sayesinde huzuru ve güveni sonuna kadar hissedeceksiniz.

çekici bir
dış görünüm!
Mercedes-Benz‘in
orijinal hafif alaşımlı
jantları, iddialı ve güçlü
bir tasarıma sahip
olan otomobilinize
sıra dışı bir çekicilik
kazandırır.

jantlar Merce-

des-Benz uzman
tasarımcıları tarafından dizayn edilen
jantlar, özel hafif
alaşımı sayesinde
disk ve balatalarda
biriken ısının hızlı
bir şekilde transfer
edilmesine yardımcı
olarak maksimum
güvenlik sağlar.
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çok güvenli bir yol arkadaşı!
Mercedes-Benz modellerinin en yeni üyesi GLA, sürüş
yardım sistemleriyle en üst güvenlik seviyesini sunuyor.

şimdi
izle

Yeni GLA
Macera Şehre İndi!

yeni gla Mercedes-Benz’in

güncel kompakt sınıf model ailesini tamamlayan otomobili Yeni
GLA, Progressive ve AMG olmak
üzere iki farklı alternatif sunuyor.
Aynı zamanda markanın başarılı
SUV ürün gamının giriş seviyesi-

ni oluşturan Yeni GLA; kendinden
önceki nesil ile kıyaslandığında
çok daha güçlü bir karakter sergiliyor. Yeni GLA’da, hem SUV tipi
otomobillere özgü yüksek oturma pozisyonu, hem de ön koltuklardaki baş mesafesi artmış

durumda. Önceki nesile göre 16
cm artan arka koltuk diz mesafesi ve sınıfında standartları belirleyen geniş dirsek, omuz ve baş
mesafesi oranlarına sahip. Ön
koltukları A-Serisi’ne kıyasla +14
cm, B-Serisi’ne kıyasla +5 cm

AMG TASARIM
güvenlik
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DISTRONIC, Aktif
Takip Yardımcısı.
Araçtan Çıkış Uyarı
Sistemi ile Kör Nokta
Yardımcısı.
Trafik ve Aktif Fren
Yardımcısı.

daha yüksekte konumlanmış.
Arka koltukları 40:20:40 oranında katlanabilir ve bütün koltukların yatırılması ile neredeyse dümdüz bir yük alanı imkanı sunuyor
ve size çocuk koltuğu bağlantı
noktaları mevcut.

progressıve

donanım

donanım

Elektrikli ve hafızalı
sürücü koltuğu.
19 inç, beş çift kollu,
AMG tasarımı, hafif
alaşım jantlar.
Premium Pakette
Panoramik sunroof ve
Ambiyans aydınlatma
özelliği mevcut.

Elektrikli ve hafızalı
sürücü koltuğu.
18 inç, beş çift kollu,
aerodinamik hafif
alaşım jantlar.
Krom dış halkalı siyah
havalandırma çıkışları.
Park Paketi.
Ayna Paketi.

güvenlik
Mercedes-Benz Acil
Durum Çağrı Sistemi.
Yan Rüzgar Yardımcısı.
Aktif Şerit Takip
Yardımcısı.
Aktif Fren Yardımcısı.

detaylı bilgi için
Formu Doldur

çok güvenli!

Yeni GLA Sürüş Yardım
Paketi’nin en güncel
özellikleri arasında “acil
durum manevra yardımcısı, acil durum şerit yardımcısı, araçtan çıkış uyarı
sistemi ve yaya geçidindeki kişilerin algılanması
yer alıyor.

GLA tasarım

genİş ve yüksek

Modern, dinamik ön
görünüm, keskinleştirilmiş ve etkileyici
yeni tasarım.

bagaj hacmİ

435 lt’lik bagaj hacmi katlanabilir arka
koltuklar ile 1.430
lt’ye çıkabiliyor.

GELECEK OTOMOTİV

10 cm artan yüksekliği ve 4.41 mt’lik
uzunluğu ile şehiriçi
kullanımda ideal.

suv genlerİ

Geniş çamurlukları
ve kaslı genel yapısı
ile GLA, sportif bir
görünüme sahip.

daha konforlu

Yeni GLA’da, yükseltilen oturma pozisyonu ve sayısız kişiselleştirme seçeneği.

daha farklı, daha güvenli!

yeni glb’nİn adeta gözleri var!

Yeni GLB, S-Serisi’nden aldığı sürüş yardım sistemleri
sayesinde sürücünün güvenliğine ekstra katkı sağlıyor.

şimdi
izle

Gelişmiş radar ve kameralar ile donatılan Yeni GLB,
sürüş yönünü 500 metreye kadar görebiliyor.

Yeni GLB
Sıradaki hikâyeye hazır!

yeni glb Mercedes-Benz’in

yedi koltuklu oturma düzeni
sunan ilk kompakt sınıf modeli
olarak öne çıkan Yeni GLB’de,
EASY-ENTRY kolay giriş sistemi
sayesinde arka kapılardan üçüncü koltuk sırasına rahatlıkla eri-

şim sağlanıyor. Hareket edebilen
koltuk başlıkları, ve ISOFIX adı
verilen çocuk koltuğu sabitleme
sistemi sayesinde ikinci ve üçüncü koltuk sırasında dört çocuk
ile güvenle yolculuk yapılabiliyor.
Yeni GLB’nin arka bölümü de son

derece kullanışlı ve fonksiyonel
bir yapı sunuyor. Yedi koltuklu
otomobilde altıncı ve yedinci
koltuklar kullanılmadığı takdirde
bagaj hacmini artırmak üzere
katlanabiliyor ve bu sayede 500
litrelik bir bagaj hacmi oluşturu-

AMG TASARIM
güvenlik
DISTRONIC, Çapraz
Trafik Yardımcısı.
Araçtan Çıkış Uyarı
Sistemi ile Kör Nokta
Yardımcısı.
Aktif Acil Durum
Durdurma Yardımcısı.
Hız Sınırına Otomatik
Uyarlama Yardımcısı.
Trafik ve Aktif Fren
Yardımcısı.

labiliyor. Güçlü gövde oranları ile
off-road odaklı bir dış tasarım görüntüsü veren Yeni GLB, Mercedes-Benz’in “Duygusal Sadelik”
şeklinde ifade ettiği tasarım felsefesine uygun sade, net, ve yüzey tabanlı bir tasarım sunuyor.

progressıve

donanım

donanım

Elektrikli ve hafızalı
sürücü koltuğu.
19 inç, beş çift kollu,
AMG tasarımı, hafif
alaşım jantlar.
Premium Pakette
Panoramik sunroof ve
Ambiyans aydınlatma
özelliği mevcut.

Elektrikli ve hafızalı
sürücü koltuğu.
18 inç, beş çift kollu,
aerodinamik hafif
alaşım jantlar.
Krom dış halkalı siyah
havalandırma çıkışları.
Park Paketi.
Ayna Paketi.

güvenlik
Mercedes-Benz Acil
Durum Çağrı Sistemi.
Yan Rüzgar Yardımcısı.
Aktif Şerit Takip
Yardımcısı.
Aktif Fren Yardımcısı.

çok farklı!

Diğer güncel kompakt sınıf Mercedes-Benz modelleri gibi Yeni GLB, birçok
gelişmiş teknolojik özelliklerle yola çıkıyor. Ayrıca güç
üretimi ve yakıt verimliliği
konusunda ise nesillerine
göre belirgin bir iyileşme
ortaya koyuyor.

GLb tasarım

görünüm

Yükseltilmiş tavan
rayları, alt koruma ve
kolay girilen geniş
yaylı kapılar.

bagaj hacmİ

Arka koltukların
katlanması ile 1.805
litreye kadar yükselen bagaj hacmi.

Farklı aydınlatma seçenekleri ve 20 inç’lik
çelik jantları ile güven
veren bir görünüm.

off-Road genlerİ

Off-road genlerini vurgulayan arka tampon
alt koruması ve farklı
jant seçenekleri.

İç mekan

Yeni GL B, 7 kişilik bir
alana ve tamamı ile
dijital etkileyici bir iç
mekana sahip.

GELECEK OTOMOTİV
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Mercedes-AMG GT S
Rüyalarınız ele geçirildi.

Mercedes-Benz
The best or nothing.
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