








Henry Ford’un otomobil fabrikasında seri üretim tekniğini geliştirdiği 1903 yılından bu yana, 
otomobilin tarih sayfalarındaki hikayesi, Ataman Klasik Otomobil Müzesi’nde otomobil 
tutkunlarına geniş bir yelpazeyle sunuluyor.

Ataman Klasik Otomobil Müzesi’nde sadece bir zamanlar çok değer verilmiş ve sevilmiş 
antika parçalar sergilenmekle kalmıyor, özgürlüğün, bireyselliğin ve sınırsız yaratıcılığın 
yaşandığı bir kuşak torunlarıyla buluşuyor.

Müze tasarlanırken; klasik otomobiller ve ait oldukları dönemlerin yaşam biçiminden 
yola çıkarak, klasik ve çağdaşı buluşturan bir çizgi yansıtılıyor. Aynı zamanda mekanın 
aydınlatılmasında da önemli bir rol oynayan neon reklam panoları, jant kapağı koleksiyonu, 
oyuncak otomobil koleksiyonu, döneme ait benzin pompaları, eski benzin firmalarının 
amblemleri ve dev reklam panoları hep birlikte eşsiz bir uyum oluşturuyor.

Birçok modelin yaşatılarak geleceğe taşındığı, dünün ve bugünün ruhlarının birbirlerine 
baskın çıkmadan, modern ve klasiğin buluşturulduğu Ataman Klasik Otomobil Müzesi, 
2000 m2’lik kapalı bir alanda hizmetinizde. Binası, dekorasyonu ve barındırdığı eşşiz 
güzellikteki koleksiyonu ile zamana karşı direnen, yaşayan otomobillerin sergilendiği bu 
mekanda; toplantılarınızı, özel yemeklerinizi, kokteyllerinizi, yaşgünü partilerinizi ve tüm 
organizasyonlarınızı kusursuz bir servis anlayışıyla yaşayabilirsiniz.

BİR DÖNEMİN RUHU
SİZİ ALIP ZAMANIN GERİSİNE GÖTÜRECEK, HERBİRİ OTOMOBİL TARİHİNDE 
KİLOMETRE TAŞI OLMUŞ KLASİKLERLE DOLU, HAYRANLIK VE TUTKUYU 
DORUKLARA TAŞIYAN BİR MEKAN...





A -I Amerikan salon
Müze’nin girişinde sizi karşılayan A1 Blok, 1920-1970 arası Amerikan 
Otomobilleri’nin görülebileceği, oturmalı yemek yenebilecek “Diner” katı ile 
her türlü organizasyonunuz için idealdir. Özel konumundan dolayı tanıtım 
kokteylleri, ödül törenleri veya doğum günü kutlamaları için tercih edilebilir. 
A-I Blok içindeki diner’ın alt katı olan “Amerikan Bar”, 1950’li yılların tüm 
mimari özelliklerini taşımaktadır. Diner ve Amerikan Bar’ın tam karşısında 
bulunan büyük perde sayesinde ise düzenlenecek organizasyonlardaki 
görsel şovlar ya da bilgilendirmeler kolaylıkla yapılabilmektedir. A1 Blok, 
özellikle küçük davetleri için konuklarınıza ideal bir karşılama, keyifli bir 
yemek hatta gecenin ilerleyen saatlerinde eğlenceli bir dans-bar ortamı 
sağlamaktadır. Aynı bölümün arkasındaki maket otomobil koleksiyonu da 
müzenin gözde bölümlerindendir.

Özellikleri

Alan (m2) 480m2

Yemek Düzeni Kapasitesi 250 Konuk

Kokteyl Düzeni Kapasitesi 300 Konuk

Sahne Düzeni Kapasitesi 200 Konuk





Müze’nin çok amaçlı kullanılabilen tek boş salonu. Bu salon yapısı itibarı 
ile daha çok tiyatro düzeniyle yapılabilecek tanıtım toplantıları, seminerler, 
ürün lansmanları, eğitim toplantıları ve okul gösterileri için uygundur. 
Bunun yanısıra sanatsal sergiler için de ideal bir ışıklandırmaya sahiptir. 
Ortalama 400m2 alana sahip olan sergi salonu diğer salonlar organizasyon 
amaçlı boşaltıldığı taktirde oradaki otomobillerin sergilenmesi için kullanılır.

Özellikleri

Alan (m2) 170m2

Yemek Düzeni Kapasitesi 150 Konuk

Kokteyl Düzeni Kapasitesi 250 Konuk

A -I Güverte





Avrupa Klasikleri’ni sergilemek için kullanılan B1 Blok, yemekli toplantılar 
ve kokteyller için kullanılabir. Bu bölüm avlu ve terasa da açıldığından yaz 
aylarındaki davetleriniz için çok elverişli bir mekândır.

B-I AVRUPA SALON

Özellikleri

Alan (m2) 400m2

Yemek Düzeni Kapasitesi 270 Konuk

Kokteyl Düzeni Kapasitesi 400 Konuk

Sahne Düzeni Kapasitesi 240 Konuk
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Hem B1, hem B2 Blok’tan geçişi olan Avlu, açıkhava organizasyonları için 
yaz aylarında sizlere hizmet vermektedir.

AVLU

Özellikleri

Alan (m2) 200m2

Yemek Düzeni Kapasitesi 150 Konuk

Kokteyl Düzeni Kapasitesi 200 Konuk

Sahne Düzeni Kapasitesi 120 Konuk
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