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İlk Bakış
Göbeklitepe’de DÇSO konserinden Almanya’da Fenerbahçeli Audi Cup 
heyecanına, Doğuş Grubu, markalarıyla hayata renk katmaya devam ediyor.

Yakın Plan
Doğuş Yayın Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Nafiz Karadere ile 
Grubun yeni sinerjisini konuştuk.

Gurme
d.ream markaları, lezzetleri  
ve etkinlikleriyle Türkiye’nin  
yeme-içme sahnesine yön veriyor.

Seyahat
D-Resort Murat Reis Ayvalık, Kuzey 
Ege’nin incisinde sunduğu konfor ve 
tatlarla ayrıcalıklı bir tatil vadediyor.
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Audi Q8, hem iş hem keyif 
amaçlı seyahatleriniz için ideal 
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İlk Bakış

Çok özel bir buluşma
Klasik müziğin çocuklar ve gençler arasında yaygınlaşmasında önemli rol üstlenen 
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla tarihin akışını değiştiren Göbeklitepe’de konser verdi.

Türkiye’nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni orkestrası, 
‘tarihin sıfır noktasında’ sahneye çıktı. Doğuş Çocuk 
Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla, tarihin akışını değiştiren 

arkeolojik keşiflerden Göbeklitepe’de konser verdi. Doğuş Gru-
bu’nun kurucu destekçiliğiyle Türkiye’deki çeşitli konservatuvar-
ların 11-18 yaş grubu öğrencilerinden oluşan ve çalışmalarına 
2006 yılında başlayan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 22 Ni-
san’da Göbeklitepe’de izleyici karşısına çıktı. Şefliğini ve genel 
müzik direktörlüğünü Rengim Gökmen’in üstlendiği Doğuş Ço-
cuk Senfoni Orkestrası konserinde Mozart ve Beethoven’ın eser-
lerini icra etti. Çocuklara ve gençlere senfonik müziği yaşıtları 
aracılığıyla sunarak çok sesli evrensel müziği yaygınlaştırma he-
defiyle kurulan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın konserini 
çevredeki okullardan gelen öğrencilerin yanı sıra basın mensup-
ları da izledi. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ayrıca 23 Nisan’da 
Şanlıurfa Milli Eğitim Konferans Salonu’nda Urfalı çocuklarla 
bir araya geldi.

YOK

GIYIN, 
PERFORMANSINIZ 
ARTSIN

Rahat ve konforlu ürünleriyle fark yaratan Under 
Armour, performansı yüzde 1 yükselten RUSH 
koleksiyonuyla giyimde teknolojiyi ileriye taşıyor.

Tasarımlarıyla spor tutkunlarının beğenisini kazanan Under Armour’ın 
yeni koleksiyonu RUSH, mineral içeren kumaşı sayesinde performansı 
yüzde 1 arttırıyor. RUSH ürünleri termo-reaktif minerallerin yardımıy-
la sporcunun yaydığı kızılötesi enerjiyi vücuda geri kazandırıyor. Atlet-

lerin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmalar, kumaşın sporcunun performansını 
yüzde 1 arttırdığını ortaya koyuyor. 

Yeni nesil antrenman giysisi olarak spor tutkunlarına farklı bir deneyim sunan 
RUSH koleksiyonu spor esnasında, koşu parkurunda veya şampiyonluk yarışının 
en kritik anında ihtiyaç duyulan gücü toparlamaya yardımcı oluyor. Vücudun yay-
dığı enerjiyi emen mineralli kumaş, kaybedilen enerjiyi dokulara ve kaslara geri 
yansıtarak kuvveti arttırıyor. Yenilikçi kumaş yapısının yanı sıra RUSH ürünle-
rinde bulunan stratejik havalandırma panelleri kuru kalmayı koruyor ve üstün 
konfor sağlıyor. 

Antrenman esnasında kaslardaki dolaşımı arttırarak daha iyi bir performans 
sergilemeye destek olan RUSH koleksiyonunda tayt, tişört, eşofman üstü ve bra 
gibi birçok spor ürünü bulunuyor. www.underarmour.com.tr
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İlk Bakış

Avrupa futbolunda sezon öncesi turnuvalar arasında artık bir kla-
sik hâline gelen Audi Cup’ın altıncısı, 30-31 Temmuz tarihlerinde 
düzenlenecek. Bayern Münih’in ev sahipliğinde Münih’teki Allianz 
Arena’da gerçekleşecek turnuvada Real Madrid, Tottenham Hotspur 
ve Türkiye’den Fenerbahçe sahaya çıkacak. Türkiye’den ilk kez bir 
takımın katıldığı turnuvanın ilk gününde Real Madrid-Tottenham 

Hotspur ve Bayern Münih-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kay-
beden takımların üçüncülük maçı yapacağı turnuvada final maçı 
ise 31 Temmuz’da oynanacak. İlki, Audi’nin kuruluşunun 100’üncü 
yıl dönümüne özel olarak 2009’da düzenlenen Audi Cup, iki yılda 
bir gerçekleştiriliyor ve Avrupa’nın en iyi kulüpleri arasında yer alan 
dört takımın mücadelesine sahne oluyor.

Modayla ilgilenenlerin severek takip ede-
ceği yeni bir moda alışveriş platformu tüm 
şıklığıyla hayatımıza girdi. Kıyafetten takıya, 
aksesuardan ayakkabıya, modaya dair ne 
varsa hepsini bir arada sunan moda alışve-
riş platformu giybi Instagram hesabı açıldı. 
Hesapta sizi n11.com’dan seçilen birbirinden 
özel ürünlerle hazırlanan kombinler, her be-
ğeniye uygun alternatifler bekliyor.

Fenerbahçe Audi Cup’ta sahaya çıkıyor

Giy bi’, 
seveceksin

Fotoğrafçının ikinci adresi
Doğuş Grubu bünyesindeki Leica Camera Türkiye, Avrupa’daki en büyük 
yerleşkelerinden biriyle Yapı Kredi bomontiada’nın kalbinde, ev sahipliği yaptığı 
sergiler ve düzenlediği etkinliklerle fotoğraf meraklılarına ilham kaynağı oluyor.

L eica Camera Türkiye, sergileri ve etkinlikleriyle kentin 
kültür-sanat sahnesinde adından söz ettirmeyi sürdürü-
yor. Uzun yıllardır yürüttüğü proje ve platformlarla kül-
tür-sanatın en büyük destekçilerinden biri olan Doğuş 

Grubu’nun Leica Camera Türkiye iş birliğiyle Yapı Kredi bomon-
tiada’ya taşıdığı Leica Galeri İstanbul, 2019’un ilk sergisinde Mag-
num fotoğrafçısı Bruno Barbey’i ağırladı. 1964 yılından bu yana 
Magnum Fotoğraf Ajansı’na üye olan ve 1992-1995 yılları arasında 
ajansın başkanlığını yürüten Bruno Barbey’in My Morocco başlık-
lı sergisi, 14 Mart-25 Mayıs arasında izleyiciyle buluştu. Sergide, 
sanatçının hayatının ilk 12 yılını geçirdiği Fas’la ilgili dört kitabın-
dan biri olan My Morocco’dan bir seçki sunuldu. Sergiyi gezenler, 
Bruno Barbey’in doğum yeri de olan Fas’a 1970 ile 2000 yılları ara-
sındaki ziyaretlerinde çektiği fotoğraflar aracılığıyla etkileyici bir 
zaman yolculuğuna çıktı.

USTALARLA BULUŞTURDU
Leica Camera Türkiye geçen aylarda Bruno Barbey’in sergisi-

nin yanı sıra düzenlediği Leica ile Fotoğraf Sohbetleri serisiyle de 
fotoğraf meraklılarının radarındaydı. Leica Camera Türkiye eğit-
menlerinden Murat Gür moderatörlüğünde Yapı Kredi bomonti-
ada’da gerçekleşen sohbet serisi, alanının uzmanlarıyla fotoğrafse-
verleri buluşturdu. Fotoğraf Üzerine, Ustalarla Fotoğraf, Seyahat 
Fotoğrafçılığı, Modern Anlatım Dili, Bir Proje Çalışmak, Filmli 
Sohbetler, Sokağın Fotoğrafı, Manzara Fotoğrafçılığı ve Fotoğraf-
ta Teknolojinin Kullanım Alanları başlıklı dokuz farklı söyleşide 
Ozan Sağdıç, İbrahim Zaman, İzzet Keribar, Murat Germen, Yelda 
Baler gibi fotoğrafçılar ağırlandı. Katılımın ücretsiz olduğu Leica 
ile Fotoğraf Sohbetleri serisi, ayda iki kez düzenleniyor. Leica Ca-
mera Türkiye ve sergileri, etkinlikleri hakkında detaylı bilgi için 
leicaturkiye.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Ört!, Begüm Manav

Karaleke Serisi No10, Nursun Hafızoğlu

Sandalye, Batuhan Öztürk

Türkan, Nurdan Cenik

İlk Bakış

RAKAMLARLA SANATA BI YER
Bilinen sergilemelerin ötesine geçerek genç sanatçı adayları-

nın işlerinin doğru yerde, doğru kişilerle buluşmasını sağlayarak 
görünür ve ulaşılabilir olmasının yolunu açan Sanata Bi Yer plat-
formu, sanatseverlerden de büyük ilgi görüyor. Platform bugüne 
kadar gerçekleştirdiği iki karma sergi, 10 pop-up sergi, söyleşi-

D oğuş Grubu’nun kültür-sanat alanındaki sosyal sorum-
luluk platformlarından, güzel sanatlara ilgi duyan üni-
versite öğrencilerine işlerini sergileme imkânı sunan 
Sanata Bi Yer’in üçüncü karma sergisi, Yapı Kredi bo-

montiada’daki Leica Galeri İstanbul’da sanatseverlerle buluştu. 
Açılışına sanat, iş ve cemiyet hayatından önemli isimlerin katıldı-
ğı Sanata Bi Yer’19 başlıklı karma sergide, sanat eğitimine devam 
eden platform üyesi öğrencilerin heykel, fotoğraf, baskı-edisyon, 
enstalasyon gibi farklı disiplinlerden işleri 19 Ağustos’a kadar gö-
rülebilecek.

GENÇLERE REHBERLIK EDIYOR
“Çünkü Sanat Alan İster” mottosuyla hareket eden Sanata Bi 

Yer platformu, Doğuş Grubu’nun Doğuştan İyi Bir Gelecek çatısı 
altında topladığı sosyal sorumluluk platformlarından biri. 2015 
yılından bu yana Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşayan, farklı 
kültür ve disiplinlerde eğitim alan üniversite öğrencileri, Sanata 
Bi Yer ile profesyonel hayata adım atmadan önce çalışmalarını 
Doğuş Grubu’na ait restoran, otel, ofis binalarının yanı sıra sergi-
ler ve festivallerden oluşan oldukça geniş yelpazedeki mekânlarda 
sergileme, sanatseverler ise doğrudan iş sahibiyle buluşma fırsatı 
yakalıyor. Platform, güzel sanatlara ilgi duyan geleceğin sanatçı 
adaylarına halen eğitimlerini sürdürürken ilerleyecekleri yolda 
rehber olma görevini üstleniyor.

Çünkü sanat 
alan ister
Doğuş Grubu’nun “Doğuştan İyi Bir Gelecek” çatısı altında yer verdiği sanat 
platformlarından Sanata Bi Yer, Yapı Kredi bomontiada’daki Leica Galeri İstanbul’da 
açılan üçüncü karma sergisiyle genç sanatçı adaylarına alan açmaya devam ediyor.

Soldan sağa: Doğan Hızlan, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Nafiz Karadere ve Doğuş Holding Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı 
Bahar Erbengi’yle serginin açılışında.

Modern Cennet, Mustafa Mutlu

ler ve paralel etkinliklerle yaklaşık 7 bin sanatsevere ulaştı. 365 
gün ziyaret edilebilen, dijital sergi olarak hayata geçen Sanata Bi 
Yer’in web sitesinde şimdiye kadar 1000’den fazla üye, yüklenen 
5000’den fazla çalışma yer alıyor. Platform kapsamında farklı lo-
kasyonlarda 300 üyenin 700’e yakın işi sergilendi ve bunların 92’si 
satılarak yeni sahipleriyle buluştu. www.sanatabiyer.com

Fermuar, Nihat Özcan
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Daha akılcı 
işler, daha
fit çalışma

2019, Doğuş Grubu’ndaki 20’nci yılınız... Neler diye-
ceksiniz, bu uzun soluklu birlikteliğin sırrı nedir?

Ferit Şahenk gibi profesyonelliğe inanan, yöneticilerine 
sonuna kadar güvenen bir patronla çalışmak elbette büyük bir 
şans. Garanti Bankası’nda Ferit Bey’in başkanlığında çok rahat, 
çok özgür çalıştım. Bankanın bugünkü başarısının altında, Fe-
rit Bey’in oradaki profesyonel yönetime duyduğu sonsuz güve-
nin yattığını düşünüyorum.

Grupla yollarınız nasıl kesişti?
1998 yılıydı; Doğuş Otomotiv, Audi A8’in lansmanını ya-

pıyordu. Lansman için önce Garanti Bankası’yla görüşülmüş, 
ancak banka teklifi kabul etmemiş. Ben de o zamanlar başka bir 

bankada genel müdür yardımcısı olarak çalışıyordum. Aynı tek-
lif bana gelince hemen kabul ettim: Audi A8 Türkiye’ye ilk kez 
geliyordu ve sadece bin kişiye satılacaktı, önemli bir lansman-
dı... O zamanlar hedef müşterilerin arasında yer alan Garanti 
Bankası’nın genel müdürü Akın Öngör’e lansman kapsamında 
bir kutu göndermiştik. Kutunun içinde otomobili tanıtan bir 
video kaydı, kredi kartı ve bir de kart bulunuyordu. Kartın üze-
rinde “Audi A8’i Akın Öngör adına bu kredi kartıyla satın ala-
bilirsiniz” yazıyordu. Altında da benim imzam vardı. Akın Bey 
bana daha sonra o anki duygularını anlatmıştı; kutudan başka 
bankaya ait kredi kartı çıkınca haklı olarak çok sinirlenmiş... 
Lansmandan sonraki günlerde Akın Bey beni aradı. Benimle 
görüşmek istediğini söyledi, “Yarın sabah sizi kahvaltıya davet 

Nafiz Karadere, Doğuş Grubu’ndaki 20’nci yılını kutluyor. İlk 18 yılını 
Garanti Bankası’nda genel müdür yardımcısı olarak geçiren Karadere, 
Aralık 2018’de Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı 
koltuğuna oturdu. Tabii bu unvanı, buzdağının görünen ucu: Karadere, 
aynı zamanda sivil toplum alanındaki faaliyetleriyle biliniyor, Doğuş 
Grubu’nun sosyal sorumluluk projeleriyle ilgileniyor. Televizyon kanalları 
ve dergilerin yanı sıra Pozitif ve Yapı Kredi bomontiada’nın başında olan 
Karadere, birbiriyle her zaman dirsek teması içinde olan bu alanlardan 
ortak bir sinerji yaratmayı amaçlıyor. Karadere, daha akılcı işler ve tasarruf 
bilinciyle Doğuş Grubu’nu güzel bir geleceğin beklediğini söylüyor.

Yakın Plan

Burak Baykan

Söyleşi :  Tümay Yaz ıc ı
Fotoğraflar :  Tolga  Pakar
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ediyorum” dedi. Konu nedir, diye sordum, “Gelince konuşuruz” 
diye yanıtladı. Doğuş Grubu’yla yollarımızın kesişmesi böyle bir 
dizi kahvaltı seansı sonrasında gerçekleşti.

20 yılda bir sürü anı biriktirmişsinizdir. Unutamadık-
larınızdan birini paylaşır mısınız?

Rahmetli Ayhan Şahenk’e Garanti Bankası’nda bireysel ban-
kacılıkta neler yapılabileceğine dair sunum yapma şansına nail 
oldum. Sunumdan önce Akın Bey beni çok güzel çalıştırdı ve 
bana şöyle söyledi: “Nafizciğim, birazdan Türkiye’nin en önemli 
patronlarından birinin karşısına çıkacaksın. Neler yapmak iste-
diğini biliyorum, hepsinde mutabıkız. Ama önce Ayhan Bey’in 
iznini almamız lazım. Orada benim değil, Ayhan Bey’in gözleri-
nin içine bakarak sunumunu yap.” Ayhan Bey’e bir saat boyunca 
teknik konular içeren bir bankacılık sunumu yaptım. Sözümü hiç 
kesmedi, konsantrasyonu bozulmadı. Sunumu bitirdim, teşek-
kür ettim. Rahmetli Ayhan Bey bana dönüp, “Sen şimdi benim 
bankamı alacaksın; şunları yaparak onu şöyle bir yola sokacak-
sın ve birkaç yılda da şöyle bir pazar payına getireceksin, öyle 
mi evladım” dedi. Dedikleri karşısında çok şaşırmıştım. Yaşı-
na inat beni can kulağıyla dinlemiş, yaptığım o teknik sunum-
dan en can alıcı noktaları bulup çıkarmış ve bana o kadar güzel 
özetlemişti ki, ben bile kendi sunumumu öyle özetleyemezdim.  
“Aynen öyle efendim” diyebilmiştim. O da bana “Yolun açık olsun, 
hayırlı uğurlu olsun evladım” demişti. Ben göreve işte böyle baş-
ladım. Ferit Bey’e bu hikâyeyi ne zaman anlatsam gözleri dolar...

Senelerce bankacılık sektöründe faaliyet gösterdik-
ten sonra bugün Türkiye’nin en önemli medya grupların-
dan birinin başındasınız. Bu sektör değişikliği için neler 
diyeceksiniz?

Benim bankacılık sektöründe en başından beri iki şapkam 
vardı. Biri bireysel, KOBİ vb. olmak üzere bankacılık faaliyetle-
riydi. Diğeri ise kurumsal iletişim, reklam ve halkla ilişkilerdi. Bu 
yüzden yayıncı şirketleri, reklam ajansları vb. olmak üzere sek-
törü tanıyordum. Ferit Bey de bunu bildiği için bana bu pozis-
yonu teklif etti... Görevimin ne kadar zor olduğunun kesinlikle 
farkındayım. Aralık 2018’de göreve başladım ve o günden bu yana 
burayı farklı bir anlayışla yönetmeye çalışıyorum. Ben medya-
nın, medyacılarla beraber yönetilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Her sektörün kendine özgü yanları, dinamikleri vardır. Ama bu 
medyada kendini iyice hissettiriyor. Bu yüzden bir yürütme kuru-
lu kurdum: Yıllardır tanıdığım Nermin Yurteri içerikten, Ahmet 
İren operasyondan sorumlu yürütme kurulu üyesi olarak görev 
yapıyor. Odalarımızın arası 10’ar metre zaten; her konuyu konu-
şarak, yazışarak beraber hallediyoruz. Çok daha demokratik bir 
ortamda karar alarak ilerliyoruz. Başta da belirttiğim gibi med-
ya, bana yabancı bir sektör değildi, ama bilmediğim şeyler elbet 
vardı. Onları da hızla öğreniyorum. Zaten alanında çok tecrübeli 
takım arkadaşlarım var, zorluk çekmeden ilerliyoruz.

Sosyal medya çağında televizyon, gazete, dergi vb. 
konvansiyonel yayıncılık araçlarının geleceği hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Bir kere, hızla dijitalleşiyoruz. Keza Doğuş Yayın Grubu 
olarak biz de... Elimizde Pozitif gibi bir şirket var. Onu buraya 
bilerek getirdik. Burası artık bir medya ve eğlence çatısı oldu. 
Pozitif ’in çok kıymetli bir konser, festival arşivi var. O arşivi 
puhutv’ye yüklüyoruz. Böylece puhutv, sadece dizi film tekrar-

larından ya da yılda bir iki kez orijinal içerik sunan bir plat-
form olmaktan çıkıp, bir eğlence kanalına dönüşecek. Söz ko-
nusu konvansiyonel yayıncılık olduğunda Türkiye’nin şöyle bir 
şansı var: Türkiye 81 milyonluk bir ülke. Sosyoekonomik yapısı 
çok dalgalı; ülke, burada kendi  aramızda konuştuğumuz insan-
lardan oluşmuyor. Bu yüzden topyekûn dijitale geçemezsiniz. 
Dolayısıyla konvansiyonel medya önemini korumaya devam 
edecek, ama dijital medya da giderek yükselecek ve arayı kapa-
tacak. Doğuş Yayın Grubu olarak biz de dijital medyaya ağırlık 
verirken konvansiyonel medyada da doğru içerikle, ilkeli yayın-
cılık anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

İçerik olarak izleyicilerinizi ne gibi yenilikler bekliyor?
Bizim bir tematik, bir mainstream kanalımız var. Reklam 

daha çok mainstream kanalımıza geliyor tabii. Tematik kana-
lın kârlılığını korumak için akıllı içerikler üretmemiz lazım. 
NTV’de buna başlıyoruz: Dünya Basketbol Şampiyonası bundan 
böyle NTV ekranlarında. NTV, çok önemli bir marka: Reuters 
Enstitüsü’nün 2019 yılına ilişkin Dijital Haberler Raporu’na göre 
Türkiye’de en çok güven duyulan ilk iki basın kuruluşundan biri. 
Biz bunu zaten biliyoruz ve bunun yüklediği sorumluluğun far-
kındayız. Çok ciddi bir kadın izleyici kitlemiz var. Onlara çok 
iyi programlar sunmamız lazım. Keza kültür-sanat programları 
yayınlamalıyız. Bunu yapıyoruz zaten, ama önümüzdeki gün-
lerde çok daha iyisini, niteliklisini yapmak için hazırlıklarımızı 
sürdüyoruz. Sonra çevre... NTV’de Ortak Gelecek: Sıfır Atık adlı 
özel bir yayın gerçekleştirerek geri dönüşümü hayatımıza nasıl 
dâhil ederiz, çevrecilerden kullanıcılara hep beraber bu sorunun 

yanıtını aradık. Her yerden övgüler yağdı. Türkiye’de birçok STK 
var hatta ben de bazılarının yönetim kurulundayım. Kanalda 
STK yayınlarına yer veriyoruz. Haberciliğimizi yapmaya devam 
edeceğiz, ama bizden beklenen o içeriği de kanala koyacağız. 
Star, zaten başlı başına büyük bir değer. Orada tek yapmamız 
gereken, dizi film seçerken daha dikkatli olmak. İyi dizi film ya-
yınlandığında kanal alıp başını gidiyor zaten.

İş yapış şeklinde nasıl bir yol izliyorsunuz? Özellikle 
Türkiye gibi birkaç senede bir ciddi ekonomik dalgalan-
malar gösteren bir ülkede...

Gelirimiz iki unsura dayanıyor: Biri, reklam geliri. Diğeri 
de dizi filmlerin yurt dışı satışlarından elde edilen gelirler. Tür-
kiye’ye baktığımızda, ülke ekonomisi iyiye gitmediğinde reklam 
geliri küçülüyor. Ama yayın gelirlerine bakıyorsunuz, pasta bü-
yümüyor; oyuncular hep aynı. Pasta büyümeyince daha büyük 
dilim alabilmek için oyuncular arasındaki rekabet artıyor... Biz 
Doğuş Yayın Grubu olarak herkese eşit mesafede olmaya dik-
kat ediyoruz. Eskiden çalışmadığımız ya da sınırlı çalıştığımız 
medya ajansları vardı. Bugün hepsiyle çalışıyoruz. Aynı bakış 
açısı, yapımcılarla ilişkilerde de geçerli. Kim iyi bir iş çıkarıyor-
sa onunla çalışabilmeliyiz. Sektörde birbirimize destek olmamız 
lazım; olursak hepimiz yükseliriz. Buna ek olarak daha fit çalış-
mamız gerekiyordu, onu da yaptık.

Fit çalışmakla neyi kastediyorsunuz?
Tekrar edilen departmanlar arası işler vardı, bunları sadeleş-

tirerek çok ciddi tasarruf ettik. Yedi ayda yayın grubunun 70-80 
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Aynı zamanda Bomonti Kültür ve Eğlence Merkezi 
Yönetimi’nde yönetim kurulu başkanısınız. Yukarıda an-
lattığınız daha akılcı, daha fit tabloda Yapı Kredi bomon-
tiada’da neler oluyor?

Yapı Kredi bomontiada İstanbul’un kültür-sanat ve eğlen-
ce yaşamını şekillendiren bir yer. İsim sponsorluğu için Yapı 
Kredi’yle üç yıllığına anlaştık. Anlaşma sayesinde bomontiada, 
Yapı Kredi Kültür Sanat’ın zengin içeriğiyle buluştu. Oranın çok 
önemli bir entelektüel kitlesi var. Yaşar Kemal, Atatürk, Nazım 
Hikmet, arkadan Sabahattin Ali gibi o kitleye çok uygun sergi-
ler açılıyor. Bunun dışında konsolosluklarla kültür etkinlikleri 
yapıyoruz. 

Sivil toplum alanındaki faaliyetlerinizle de biliniyor-
sunuz. ÖRAV-Öğretmen Akademisi Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanlığı ve WWF-Doğal Hayatı Koruma Derneği Tür-
kiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapıyorsunuz. 
Aynı zamanda SALT Yönetim Kurulu Başkanısınız. Doğuş 
Grubu’nun da birçok sosyal sorumluluk projesi bulunu-
yor: Sanata Bi Yer, Göbeklitepe, Doğuş Çocuk Senfoni Or-
kestrası... Grubun sosyal sorumluluk çizgisini nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Biz Doğuş Yayın Grubu çatısı altında 
hem sosyal sorumluluk hem kurumsal ile-
tişim kanallarıyla ilgileniyoruz. Burası, bir 
iletişim üssü. Kurumsal iletişimi Doğuş 
Grubu adına yapıyoruz. Doğuş gibi büyük 
grupların Türkiye’de devletin gücünün yet-
mediği, devletin görmediği ya da ulaşama-
dığı alanlara sahip çıkması lazım. Doğuş 
Grubu sosyal sorumluluk alanında pek 
çok çalışma yürütüyor. Hiçbirinden çıkmı-
yoruz; bazılarına daha çok ağırlık vererek 
yolumuza devam ediyoruz. Ayrıca bu alan-
daki faaliyetlerimizi daha iyi anlatmaya 
çalışıyoruz. Doğuş, sosyal sorumluluk ala-
nında 400 milyon dolar harcamış bir grup. 
Ama bunu kimse bilmiyor. Bu yüzden doğ-
ru yaptığımız işleri doğru yapmaya devam 
ederken bir yandan da kendimizi anlataca-
ğız. Bunun için basınla daha çok bir araya 
geleceğiz. Cumhurbaşkanlığıyla beraber 
yürüttüğümüz bir Ara Güler sergimiz var, 
dünyayı dolaşıyor. Sanata Bi Yer, genç sa-
natçı adayları için çok güzel bir platform, 
onu daha çok parlatmamız lazım. Türki-
ye’de sanatın kendine yer bulması çok cid-
di bir problem. Buna çözüm yaratmışız; 
öğrencileri teşvik etmek için satıştan ko-
misyon almıyoruz, onlara eğitimler veriyoruz. Bodrum Müzik 
Festivali bu yıl 15’inci kez düzenleniyor. Sanat danışmanlığını 
son iki yıldır Tuğçe Tez üstleniyor. Programı yarımadaya yaya-
rak Bodrum’u bir festival destinasyonuna dönüştürüyoruz. Bu 
yıl da çok güzel bir program hazırladık. Fazıl Say yine bizim-
le. Ama en önemlisi, biz her sene bu festivalin bilet satışından 
elde edilen geliri Tohum Otizm Vakfı ile Bodrum Sağlık Vak-
fı’na bağışlıyoruz. Tüm bu saydıklarım çok değerli işler, ama 
yeterince bilinmiyorlar. Kurumsal iletişim olarak bunları daha 
çok anlatacağız.

Yakın Plan

Bu kadar işe nasıl yetişiyorsunuz?
Benim enerji konusunda hiç problemim olmadı hatta boş 

oturmaktan hoşlanmıyorum. Bankacılık yıllarımda da şube zi-
yaretlerimden dolayı 81 ili iki kere gezmiştim. Email ile yönet-
mekten haz alan biri değilimdir; insanları çalışma ortamlarında 
görmedikçe onların hâlinden anlamamız mümkün olmaz. Yani 
alışığım bu tempoya.

Peki, boş vakitlerinizde neler yapıyorsunuz?
Ben bir deniz tutkunuyum. Hep bir teknem oldu; bazen 

küçük, bazen daha büyük… Eskiden sandalım vardı, arkasına 
motor takar gezerdim. Benim babam İstanbul Belediye Konser-
vatuvarı İdari Müdürlüğünden emekli bir memurdu. Malum, o 
zamanlar memurlar emekli ikramiyeleriyle ev alırdı. Biz de ba-
bamdan onu bekliyorduk, ama o emekli olduğu gün tekne al-
mıştı. Anneme, “Kamaralı, istersen orada yaşayabiliriz” demişti. 
Ben denizci çocuğu olarak büyüdüğüm için denizden uzak du-
ramıyorum.

Uzun bir deniz yolculuğu hayaliniz oldu mu?
Hep oldu, ama hiç yapamadım. Garanti Bankası’ndan ayrıl-

dıktan sonra herkes benden öyle bir şey bekliyordu. Ama Do-
ğuş Grubu’ndaki görevlerim başlayınca 
böyle bir fırsatım olmadı. Bu tempoda 
en ufak bir boşluk bulduğumda bile hiç 
üşenmem, denize açılırım. Korint Kana-
lı’nı geçtim, Adriyatik’i dolaştım. Kendi-
mi sırf bizim kıyılarımızla sınırlamadım. 

Yolculuk Terapisi sitesinde bazı 
Yunan adalarına dair tavsiyelerinizi 
içeren bir yazı okumuştum...

Arkadaşlarım seyahat tutkumu bi-
lirler hatta hep neden blog açmıyorsun, 
tavsiyelerinden faydalanalım derler. Bir 
kere ikna etmişlerdi de o yazıyı yazmış-
tım. Ama bir daha yazmadım. Deniz gibi 
seyahat de benim için bir tutku. Gerek 
işin sağladığı imkânlarla gerek kendi 
başıma, Afrika’da safariden Kuzey Işıkla-
rı’na kadar dünyanın çok büyük bir kıs-
mını gören şanslı azınlıktanım.

Turist misinizdir yoksa gezgin mi?
Gittiğim yerde yerelleşmeyi severim. 

Turistik yerlerde yemem, yerel halkın 
gittiği yerlere gitmeyi tercih ederim. Se-
yahate çıkmadan önce iyice araştırırım, 
bağlantılar kurarım. 200 Yunan adasını 

ezbere biliyorum: Hangi koyda durulur, hangi restoranda yenir, 
hepsini bilirim. 

Başka hobileriniz var mı?
Pul koleksiyonum var. Lisedeyken başlamıştım, ortaokul da 

olabilir... Hâlâ bakımlarını yapıyorum. O zamanlar “Ben Türki-
ye Cumhuriyeti pulları biriktireceğim” diye yola çıkmıştım. İyi 
ki de öyle yapmışım. Bugün koleksiyonumda Geç Osmanlı Dö-
nemi ve Türkiye Cumhuriyeti pulları yer alıyor hatta bazılarını 
yurt dışından temin ettim. ■

milyon Türk lirası tasarruf etmesini sağladık. Mesela Pozitif ’i 
buraya getirdik. Aynı çatı altındayız, kullandığımız ortak bazı 
servisleri birleştirdik. İçerik maliyetlerinde tasarruf ettik. Her-
kesin çekindiği bir zamanda reklam fiyatlarında zam yaptık... 

Burayı bir medya ve eğlence çatısı olarak tanımladı-
nız ve yine sizin de belirttiğiniz gibi Pozitif, artık bu çatı 
altında. Yeni yapılanmasıyla Pozitif’i nasıl bir gelecek 
bekliyor?

Pozitif ’in mali tablosu şu an bulunduğu duruma göre çok 
daha olumsuzdu. Gidişat öyle gösteriyor ki, bu sene sonu itiba-
rıyla eski yıllara göre çok yol katedilmiş olmasına rağmen zarar 
kaydetme durumumuz söz konusu olacak. Negatif, biliyorum, 
ama önümüzdeki sene durumu toparlayıp rakiplerimizle yan 
yana geleceğiz. İş planımızı da böyle verdik. Pozitif ’te çok akıllı 
işler yapmaya başladık. Tasarruf bilinci geliştirdik. Cappadox’u 
festivalden bienale dönüştürdük; artık iki senede bir yapacağız. 
Zaten hazırlanmak için bir yıl bize yetmiyordu. Bundan böyle iyi 
yaptığımız işlerin miktarını artıracağız. Pozitif, müşterileri için 
yaptığı etkinlik ve festivallerde çok başarılı. Ona verilen bütçeyle 
markaya en yakışanı düzenliyor ve kazanıyor: Akbank Caz Fes-
tivali, One Love Festival gibi. Biliyorsunuz, One Love Festival 
geri döndü. Parkorman da öyle… Herkes Parkorman’ı merak 
ediyordu. Bu yılki festivalle İstanbul, Parkorman’ı yeniden kaza-
nıyor. VW Arena’ya gelince... Konserlerde sanatçıyı gişeye getir-
meye çalışıyoruz. Yani ne kadar bilet satılırsa onun bir bölümü 
sanatçının, bir bölümü ise bizim olacak. Bu yapıyla zarar etme 
şansınız yok, sanatçı da maliyete ortak oluyor. Riski başka pro-
moter’larla ortak üstleniyoruz. Mesela geçen yıl VW Arena’da 
Şeb-i Arûs törenine ev sahipliği yaptık. Mükemmel geçti. Böyle 
farklı işlere açık olacağız.

     Türkiye 81 milyonluk 
bir ülke; sosyaekonomik 
yapısı çok dalgalı, bu 
yüzden topyekun 
dijitale geçemezsiniz. 
Konvansiyonel medya 
önemini korumaya 
devam edecek, ama 
dijital medya da giderek 
yükselecek ve arayı 
kapatacak. Doğuş Yayın 
Grubu olarak biz de 
dijital medyaya ağırlık 
verirken konvansiyonel 
medyada doğru 
içerikle, ilkeli yayıncılık 
anlayışıyla çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. 
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Otelcilikte 
gelecek 
deneyime 
dayalı olacak

Kahve Molası

Hyatt markasıyla uzun bir geçmişiniz var. Markayla 
yollarınız nasıl kesişmişti, bugüne kadar hangi lokas-
yonlarında çalıştınız?

1982 yılında Lozan Otelcilik Okulu’ndan (École hôtelière 
de Lausanne) mezun olduğumda Hyatt, çalışmak isteyebilece-
ğim, hâlihazırda ünlü bir markaydı ve 1990 yılında bu aileye 
katılma fırsatını buldum. İlk olarak Kazablanka’daki otelinde 
genel müdür olarak çalıştım. Bunun dışında Kahire, Belgrad, 

Zürih, Cidde, Fildişi Sahili ve Paris’te görev aldım. Ayrıca iki 
yıl Lozan’da Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesinden 
sorumlu finans departmanında direktör olarak çalıştım.

İstanbul’a ilk gelişinizi hatırlıyor musunuz?
İstanbul’a ilk kez 1992 yılında gelmiştim. O zaman pat-

ronum benden İstanbul'u tanımam, anlamam için kentte bir 
hafta geçirmemi istemişti. Geldiğimde kıştı; hava soğuk ve 

Jacques Morand otelcilik sektöründe sadece Türkiye’de değil, tüm 
dünyada tanınırlığı olan tecrübeli bir yönetici. Dünyanın en iyi otelcilik 
okulu olarak kabul edilen École hôtelière de Lausanne mezunu Morand, 
uzun yıllar Hyatt çatısı altında çalıştı. Ocak 2019’dan beri D-Hotels 
and Resorts İcra Kurulu Başkanlığını yürüten Morand’la otelcilik 
sektörünün geleceğini konuştuk. Morand günümüzde müşterilerin 
evlerine döndüklerinde kaldıkları otelin fiziksel ya da lüks özelliklerinden 
çok, orada yaşadıkları belirli bir anı, bir duyguyu ya da yaşadıkları bir 
deneyimi hatırladığına dikkat çekiyor ve otellerin sundukları hizmeti 
kişiselleştirebilmek için çok çalışması, fark yaratması gerektiğini söylüyor.

Söyleşi :  Tümay Yaz ıc ı
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me daha kolay ve hızlı gerçekleşiyor. Bu, bizim gibi bir şirket 
için harika bir fırsat yaratıyor. Dağıtım ve çeşitli rezervasyon 
kanalları sunan uluslararası bir gruba sahipken işletme ihti-
yacını karşılayabiliriz.

D-Hotels and Resorts misafirlerinin profili için ne di-
yeceksiniz?

D-Hotels and Resorts daha çok tatil ve lüks seyahat odaklı 
misafirler tarafından tercih ediliyor.

D Maris Bay

karlıydı, ama kenti hemen sevmiştim. Zıtlıkları, Doğu-Batı 
sentezi sadece coğrafi konumundan kaynaklanmıyordu; bu, 
aynı zamanda tüm kente hâkim olan bir zihniyetti...

Yıllardır otelcilik sektöründe faaliyet gösteren biri 
olarak sizce günümüzde misafir deneyimini şekillendi-
ren başlıca unsurlar neler?

Artık her şey, misafirlere kişisel ve benzersiz bir deneyim 
sunmak üzerine kurulu. Herkes farklı ve herkes konaklama 
deneyiminden farklı bir şey bekliyor...

Misafirlere kişisel ve benzersiz bir deneyim sunmak 
için sektör neler yapmalı, nelere dikkat etmeli?

Öncelikle her otel tekdüzelikten, basmakalıp işletme an-
layışlarından uzak durmalı. Bugün bir otel, sunduğu hizmeti 
kişiselleştirebilmek için markasını farklılaştırmak zorunda. 
Müşterilerin duygularını harekete geçirmek, onları memnun 
etmek için kesinlikle çok çalışılması ve benzersiz bir hizmet 
sunulması gerekiyor. İnsanlar evlerine döndüklerinde, kal-

dıkları otelin fiziksel ya da lüks özelliklerinden çok, orada 
yaşadıkları belirli bir anı, bir duyguyu ya da edindikleri bir 
deneyimi hatırlıyor. Deneyim tamamen duygularla alakalı ve 
her otel bu konuda markasını farklılaştırmaya çalışıyor. Bu o 
kadar önemli ki, LVMH gibi lüks şirketler de gelecekte lük-
sün yalnızca üründen ziyade deneyime dayanacağını görerek 
otelcilik sektörüne girdiler. Bu bahsettiğimiz trend, özellikle 
benzersiz bir an için para harcamaya ve onlara özel tasarlan-
mış deneyimlerin keyfini çıkarmaya daha yatkın olan genç 
jenerasyon için geçerli. 

D-Hotels and Resorts’un CEO koltuğu Ocak 2019'dan 
beri size emanet. D-Hotels and Resorts ile ilgili önü-
müzdeki günlerde ne gibi yenilikler duyacağız?

Sahip olduğumuz çeşitli otel ve varlıkların yeniden ya-
pılandırılmasının ardından şimdilerde işin yönetim alanına 
odaklanıyoruz. Gelecekte açılacak oteller, Asset light iş mo-
delinde olacak: Büyük uluslararası otel gruplarının yeni eğili-
mi, otelleri yönetmek yerine franchise vermek. Böylece büyü-

Peki, turizm ve konaklama sektöründeki genç giri-
şimcilere neler tavsiye edersiniz?

Uluslararası deneyim kazanmak için vakitlerinin bir kıs-
mını yurt dışında geçirmelerini öneririm. Açık fikirli olsun-
lar, asla öğrenmekten vazgeçmesinler, hepsi başarılı sonuçlar 
vermese bile her zaman farklı fikirlere ve araçlara sahip ol-
sunlar. Yapmadığımız şeyler yerine yaptığımız şeyler için piş-
manlık duymak her zaman daha iyidir. Hatalarımızdan ders 
çıkarmak, başarının ana malzemesidir.

Jacques Morand ve eşi

Kahve Molası
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Kahve Molası

Hem profesyonel hem sosyal hayatta Türkiye’de bir 
expat olmak nasıl bir his? 

Bir Türk’le evli olduğum ve uzun zamandır Türkiye’de ya-
şadığım için kendimi bir expat gibi görmüyorum. Profesyonel 
olarak Türkiye’de çalışmak çok kolay. İş dünyasıyla ilişkilerim 
her zaman iyi oldu. Burada konukseverlik özellikleri güçlü 
olan iyi eğitimli bir personelle çalışabilirsiniz. Sosyal hayat 
canlı; hem modern hem geleneksel yaşantıyı deneyimleme 

Rüya Dubai

fırsatınız oluyor. Ayrıca kentin gelişmişlik seviyesi geldiğim 
1990’lardan bu yana çarpıcı bir şekilde arttı.

İstanbul’da en sevdiğiniz mekânlar nereler?
Zuma ve Nusr-et, favorilerim arasında yer alıyor. Balık için 

Tarabya’daki Kıyı Restaurant’a giderim. Ben Tarabya’da yaşıyo-
rum; Boğaz boyunca yürümeyi çok severim. Bunun dışında çok 
özel bir yer olan Karaköy’de vakit geçirmekten keyif alıyorum. ■

argos in 
Cappadocia
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Kültür-Sanat

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) ile Ara Güler Müzesi, usta 
fotoğrafçının eserlerini Türkiye başta olmak üzere tüm dünyanın daha yakından 
tanıması için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin uluslararası standartlardaki 
ilk fotoğraf sanatçısı müzesi, Aphrodisias sergisine ev sahipliği yaparken 
Cumhurbaşkanlığı, AGAVAM iş birliğiyle Ara Güler'in ikonik fotoğraflarını Londra, Paris, 
New York gibi dünyanın önemli sanat başkentlerinde izleyiciyle buluşturuyor.

A ra Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) 
ile Ara Güler Müzesi, Doğuş Grubu’nun kültür-sa-
nat alanındaki en önemli sosyal sorumluluk proje-
lerinden biri. Prestijli Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Özel Ödülü’nü alarak başarısını perçinleyen AGAVAM ve 
Ara Güler Müzesi, amatörler kadar profesyonellere de ilham 
vererek Türkiye'de fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda 
bulunuyor ve Ara Güler'in geçen yıl aramızdan ayrılmasıyla 
birlikte daha önemli, daha anlamlı hâle gelen 'duayenin mira-
sını yaşatma' misyonunu var gücüyle sürdürüyor. Türkiye'nin 
uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf sanatçısı müzesi, 
bu misyonu çerçevesinde yeni bir sergiye, Aphrodisias'a ev 
sahipliği yapıyor.

Ara Güler Müzesi’nin Islık Çalan Adam’dan sonraki ikinci 
sergisi olan Aphrodisias’ın ana gövdesini Ara Güler tarafından, 
bugün Aphrodisias Arkeolojik Alanı olarak tescilli ve UNES-
CO Dünya Mirası listesine girmiş Geyre Köyü ve civarında 
çekilmiş fotoğraflar oluşturuyor. Sergide ayrıca Ara Güler’in 
Aphrodisias'la ilgili orijinal karanlık oda baskıları, fotoğraflar 
hakkında uluslararası süreli yayınlar ve ajanslarla yazışmala-
rı, bu yayınların baskılarıyla birlikte Ara Güler’in Aphrodisias 
Çığlığı adlı kitabının hazırlık sürecindeki çalışmalarına dair 
ipuçları, notlar ve kitap maketi de izleyiciyle buluşuyor. Aph-
rodisias sergisi, Yapı Kredi bomontiada’daki Ara Güler Müze-
si’nde Eylül 2019’a kadar ücretsiz görülebilecek. Sergiye özel 
Ara Güler Müzesi tarafından hazırlanan Aphrodisias kitabı ise 
müzenin ilk yayını olan Islık Çalan Adam ile birlikte Ara Güler 
Müzesi içerisinde bulunan mağazadan temin edilebilir.

Dünyanın en iyi fotoğrafçıları arasında gösterilen Ara Gü-
ler’in eşsiz mirası Türkiye’de AGAVAM ile Ara Güler Müzesi’n-
de yaşatılırken Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara 
Güler Sergisi ile dünyanın başlıca kentlerini dolaşarak sanatse-
verlerle buluşmayı sürdürüyor. AGAVAM iş birliğiyle gerçek-
leştirilen sergilerin ilki, İngiltere’nin en önemli sanat merkez-
lerinden Londra Saatchi Galeri’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nda açıldı. 

Büyük usta Ara Güler’in 
eserleri dünyayı 
dolaşıyor
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Ana eksenini Ara Güler’in ikonik İstanbul fotoğrafları-
nın oluşturduğu sergide Anadolu ve dünya coğrafyasından 
etkileyici kareler ile Aşık Veysel’den Nazım Hikmet’e, Picas-
so’dan Salvador Dali’ye, Henri Cartier-Bresson'dan Brigit-
te Bardot'ya kadar pek çok önemli portrenin seçkisi de yer 
alıyor. Londra sergisinde, özellikle İngiltere tarihine ve sa-
natına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock, 
Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerine yer ayrılırken 
serginin uğradığı her ülkede, oraya ait önemli karakterlerin 
fotoğrafları seçkiye ekleniyor.

Saatchi Galeri’deki açılışında ziyaretçilerin girişte uzun 
kuyruklar oluşturduğu; The Times, Daily Mail, Time Out, 
The Telegraph gibi yayınların gündemine yansıttığı ve Conde 
Nast Traveler dergisi tarafından Londra’da gidilecek en iyi 10 
etkinlik arasında gösterilen Ara Güler Sergisi'nin bir sonraki 
durağı ise Fransa'nın başkenti Paris oldu. 23 Mayıs-15 Hazi-
ran tarihleri arasında Polka Galeri’de açılan sergi daha sonra 
Avrupa sınırlarını aşarak haziran ayının sonunda Kyoto’nun 
tarihî mekânlarından Tofukuji Tapınağı’nda, Japonya’da G-20 
Zirvesi’nin düzenlendiği günlerde izleyiciyle buluştu. Ser-
ginin dördüncü açılışı, yine dünya medyası ve siyasetinin 
2019 yılında odaklanacağı en önemli etkinliklerden biri olan 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'yla aynı günlerde, eylül so-
nunda New York’ta gerçekleşecek. Kentin işlek noktaların-
dan Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi’nde ziyarete 
açılacak serginin, özellikle Birleşmiş Milletler için dünyanın 
dört bir yanından New York’a gelen farklı kültür ve milletler-
den oluşan geniş bir kitleye ulaşması hedefleniyor. Ara Güler 
Sergisi yıl sonundan itibaren Roma’da Trastevere Müzesi'nde 
ve önümüzdeki yıl Mogadişu’daki T.C. Büyükelçiliği’nde sa-
natseverlerle buluşacak.

CUMHURBAŞKANINDAN ÖNSÖZ
Halkbank ve Ziraat Bankası’nın ana sponsorluğunu, Türk 

Hava Yolları’nın ulaşım sponsorluğunu, Sabah ve Daily Sabah 
gazetelerinin medya sponsorluğunu üstlendiği Ara Güler Ser-
gisi’nin kitabının önsözünü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan kaleme aldı. Erdoğan’ın önsözünde “Ara Güler, mes-
leğinde gerçek anlamda bir dünya markasıydı. Siyasi mücade-
leleriyle, devlet adamlıklarıyla, fikirleriyle, sanatçılıklarıyla, 
insani duyarlılıklarıyla son 65 yılda dünyamızda iz bırakmış 
tüm önemli isimlerin onun objektifinin önünden geçmiş ol-
ması, bunun en büyük ispatıdır” diye yazdığı sergi kitabı, ser-
ginin ziyaret ettiği her ülkede oranın ana diliyle sanatseverlere 
ulaştırılıyor. Sergiye ev sahipliği yapan yerlerde ayrıca Hasan 
Bülent Kahraman'ın Ara Güler'in fotoğrafçılığını anlattığı 
konferanslar düzenleniyor.
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K endisini “dünyanın yaşama kılavuzu” olarak tanımla-
yan prestijli Time Out dergisi, 2018’de kuruluşunun 
50’nci yıl dönümü şerefine dünyanın gezilmesi ge-
reken en havalı 50 mekânını listelemişti. Dünyanın 

farklı noktasından kültür-sanat, yeme-içme ve seyahat editö-
rü ile onlarca uzman yazarın yanı sıra binlerce okuyucunun 
önerileri arasından oluşturulan listede İstanbul, Türkiye’den 
de bir mekân yer alıyordu: Doğuş Grubu yatırımlarından bo-
montiada. Dergi listede, 2015 yılında tarihî bira fabrikasının 
yerine açılan mekân için, “uzun zamandır sessizliğini koru-
yan eski İstanbul’un en kozmopolit mahallelerinden birine 
nefes oldu” diyordu. Gerçekten de bomontiada, sihirli bir 
değnek gibi dokunduğu eski fabrikayı kentin yıldızlarından 
birine dönüştürdü... 

KENT YAŞAMINDA BİR PUSULA
Ev sahipliği yaptığı Babylon, ALT, Atölye, Leica ve Ara Gü-

ler Müzesi’nin yanı sıra d.ream çatısı altındaki Kilimanjaro, 
Delimonti, The Populist, Kiva ve Monochrome markalarıyla 
bomontiada bugün İstanbul’un eğlence, kültür-sanat, ve gast-
ronomi hayatında bir öncü, bir pusula. Time Out dergisinin 
dünyanın gezilmesi gereken en havalı 50 mekânı arasına gi-
rerek bunu bir kez daha kanıtlayan bomontiada, yeni bir or-
taklıkla gücünü pekiştirdi: Bu özel mekân artık ziyaretçilerini 
Yapı Kredi bomontiada ismiyle ağırlıyor. Önümüzdeki üç yıl 
boyunca sürecek isim sponsorluğu anlaşması kapsamında Yapı 
Kredi, bomontiada’nın prestijli mekânlarında kredi kartı müş-
terilerine ayrıcalıklar sunuyor.

FARK YARATACAK BİR İŞ BİRLİĞİ
Bu önemli iş birliğinin detaylarını aktarmak için Yapı Kre-

di Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen ile Bomonti Kültür 
ve Eğlence Merkezi Yönetimi ve Doğuş Yayın Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Nafiz Karadere ev sahipliğinde bir basın top-
lantısı düzenlendi. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan 
Ülgen basın toplantısındaki konuşmasında, “Yapı Kredi’nin 
kurulduğu günden bu yana uzmanlık alanı finansın çok ötesi-
ne geçerek başta kültür-sanat olmak üzere pek çok farklı alanda 
çalışmalarını sürdürdüğüne” dikkat çekti ve “kendi alanlarında 
fark yaratan bu iki markanın yan yana gelmesinin, şehrin sosyal 
hayatına bambaşka bir soluk getireceğini” söyledi. Sponsorluğa 
karar vermelerinin öncelikli nedeninin, bomontiada’nın güçlü 
marka kimliğine olan inançları, hedef kitlesi ve marka değer-

Yapı Kredi ve bomontiada, şehrin sosyal hayatına yepyeni bir soluk katacak güçlü 
bir iş birliğine imza attı. Yaratıcı ve üretici kültürel yapısı, performans odaları, atölye 
alanları, Leica ve Ara Güler Müzesi’nin yanı sıra farklı gastronomik zevklere hitap 
eden mekânlarıyla öne çıkan bomontiada, önümüzdeki üç yıl boyunca Yapı Kredi 
bomontiada ismiyle ziyaretçilerini ağırlayacak.

Şehre 
yeni soluk
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75’inci yılımız için düzenleyeceğimiz etkinliklerin önemli nok-
talarından biri olacak,” dedi.

‘GÜZEL BİR SİNERJİ YARATACAĞIZ’
Bomonti Kültür ve Eğlence Merkezi Yönetimi ve Doğuş 

Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere ise ba-
sın toplantısında yaptığı konuşmada bomontiada’yı, “Doğuş 
Grubu’nun şehrin kültür-sanat dünyasına kazandırdığı uzun 
soluklu ve en önemli projelerden biri” olarak nitelendirdi. 
“Bomonti’nin kültür mirası içinde yaşayan; canlı müzik, per-
formans, tasarım, yeme-içme kültürü ve çağdaş sanata ev sa-
hipliği yapan; birlikte düşünmeyi, üretmeyi ve paylaşmayı teş-
vik eden bir platform olarak 2015 yılında kurgulanan bu özel 
mekânın bugün İstanbul’un eğlence, sanat ve gastronomi haya-
tını şekillendirmeye devam ettiğini” ifade eden Nafiz Karade-
re, Yapı Kredi bankasıyla güzel bir sinerji yaratacaklarını dile 
getirdi: “Ülkemizin en kıymetli finans kurumlarından biri olan 
Yapı Kredi’nin kültür ve sanata olan bakışı ve katkısı ile Doğuş 
Grubu’nun bu konudaki yaklaşımının örtüştüğüne olan inan-
cımız sonucunda keyifli bir iş birliğine gidiyoruz. Yapı Kredi, 
bomontiada’nın üç yıl boyunca isim sponsoru oluyor. Gelecek 
üç yılda Yapı Kredi bomontiada olarak çok güzel bir sinerji ya-
ratacağımıza yürekten inanıyorum.”  

AÇILIŞ YAŞAR KEMAL SERGİSİYLE YAPILDI
Yapı Kredi sponsorluk anlaşması kapsamında kredi kartı 

müşterilerine sunduğu ayrıcalıkların yanı sıra “kültür ve sana-
tın bankası” olma sorumluluğu doğrultusunda bomontiada’nın 
ziyaretçilerine sunduğu ve farklı disiplinleri, kültürleri ve bakış 
açılarını bir araya getiren programlarına katkı sağlayacak. Bu-
nun ilk adımı, Yaşar Kemal’in ölüm yıl dönümünde Yapı Kredi 
bomontiada ALT’da açılan özel sergiyle atıldı. Yapı Kredi Kül-
tür Sanat Yayıncılık’ın küratörlüğünü üstlendiği Yaşar Kemal/
Çukurova Fotoğrafları başlıklı sergide, değerli fotoğrafçı Lütfi 
Özgünaydın’ın Yaşar Kemal'le birlikte çıktığı Çukurova yolcu-
luğundan kareler sergilendi.
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Avluda yaz başkadır
Yapı Kredi bomontiada, film gösterimleri ve 
konserlerle avlusunda keyifli yaz akşamları vadediyor. 
TV+  ile Açık Havada Başka Sinema, ödüllü filmleri 
sinemaseverlerle buluştururken (18 Eylül’e kadar her 
çarşamba saat 21.30’da) World Akustik konser serisinde 
yerli ve yabancı şarkıcı ve gruplar sahneye çıkıyor  
(19 Eylül’e kadar her perşembe saat 20.30’da).

leriyle örtüşen yapısı olduğunu belirten Ülgen, “böylesine yara-
tıcı bir kültür kampüsüne bir bankanın sponsor olmasıyla Yapı 
Kredi olarak bir ilke daha imza attıklarını” dile getirdi. 2019’un, 
Türkiye’nin ilk özel bankası Yapı Kredi’nin kuruluşunun 75’inci 
yılı olduğunun da altını çizen Ülgen, “Coşkuyla kutlayacağımız 
75’inci yılımız kapsamında gerçekleştirmeyi planladığımız bir-
çok proje ve etkinlik planımız var. Yapı Kredi bomontiada da 

Serkan Ülgen ve Nafiz Karadere

28 BİZ’D 29BİZ’D



G u r m e

Dünya mutfaklarından farklı lezzetleri, modern ve samimi 
dekorasyonuyla birleştiren Kitchenette, yenilenen menü-
sünü “Birlikte Daha Güzel” sloganıyla misafirlerine sunu-
yor. Menü, eklenen yeni tatlarla daha zenginleşmiş: Yeni-

liklerden, başlangıçlarda yer alan tereyağlı çörek patty, kıymalı ve 
sebzeli olmak üzere iki farklı seçenekle sunuluyor. Öne çıkan bir 
diğer yenilik ise otlu ve kaburga etli alternatifleriyle sunulan Fransız 
mutfağının sevilen lezzeti galette. Baharatlı röşti patates ve kızarmış 
baget ekmeğiyle servis edilen İsviçre usulü bonfile, ana yemeklere 
eklenen iddialı lezzetler arasında yer alıyor. Hafif ve sağlıklı tatlar 
arayanlar için birçok farklı alternatif sunan menüde taze mevsim 
salatasıyla birlikte sunulan Fit Piliç öne çıkıyor.

d.ream markaları, yenilikleri, klasikleri ve 
etkinlikleriyle adlarından söz ettirmeyi 
sürdürüyor. Önce, mevsimsel içerikler ve 
yenilikçi reçeteler kullanarak hazırladığı 
yepyeni lezzetleriyle fark yaratan 
Kitchenette’e uğruyoruz.

Menüsüne 
yeni tatlar 
ekledi
Kitchenette

KAHVALTI ARTIK DAHA ZENGİN
Günün her saatine uygun farklı içerikler sunan Kitchenette, 

kahvaltı bölümünde de değişiklikler yaptı. Armola peynir ezmesi, 
ızgara zeytin, puf böreği, acı biber reçeli, kızılcık marmeladı ve köy 
biberi gibi farklı içeriklerle zenginleşen Birlikte Kahvaltı, kalaba-
lık kahvaltı sofralarının favorisi olmayı sürdürüyor. Ekmek üzeri 
lezzetler arasında yer alan avokado tartin, kızarmış çavdar ekmeği 
üzerinde poşe yumurta ve fesleğenli-misket limonlu avokado sa-
latasını bir araya getiriyor. Mozzarellalı beşamel sos, hindi füme 
ve göz yumurtayla hazırlanan Kitchenette Madame ise yenilenen 
menünün imza lezzetleri arasında yer alıyor. Tatlı menüsüyle de 
her zaman iddialı olan Kitchenette, limon mereng tart ve çikolatalı 
sufleyle tatlıseverlerin gönlünü fethediyor. www.kitchenette.com.tr 

Gerek konumu gerekse sunduğu hizmet anlayışıyla 
İstanbul’un klasikleşen mekânlarından 29, mü-
kemmeliyetçiliğiyle dünyanın en iyi restoranların-
dan biri olarak kabul ediliyor. Köklü mekân, Bo-

ğaz manzarasına sahip konumu ve içeride her adımda karşı-
nıza çıkan kıymetli sanat eserleriyle de farkını ortaya koyuyor.  

Farklı ülke mutfaklarını Türk lezzetleriyle harmanlayan 
ve mevsime adapte olan zengin bir menüye sahip 29’un odun 
ateşinde değişik pişirme teknikleriyle hazırlanan tatları bü-
yük beğeni topluyor. Açık ateşte pişmiş şatobiryanın yanı sıra 
odun ateşinde bütün kalkan, kuzu pirzola ve organik tavuk, 
kalabalık akşam yemekleri için öne çıkıyor. Mekânın gelenek-
sel tatlarından 29 köfte, lahmacun ve kokoreç de misafirlerin 
favorileri arasında yer almayı sürdürüyor. 

Restoran ve gece kulübü konseptiyle lezzet ve eğlence de-
neyimini özgün ambiyansında bir arada sunan 29, yaz ayların-
da manzaralı terasıyla gerek öğle gerekse akşam yemekleri için 
şehrin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Ayrıcalıklı 
deneyimlerin 
adresi 29
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Boğaz’ın kıyısındaki harika konumu ve kaliteli hizmet 
anlayışıyla İstanbul’un en seçkin restoranlarından biri 
olan Lacivert, zenginleşen brunch menüsüyle hafta sonu 
kahvaltılarının keyfini uzatıyor. Antakya, Diyarbakır, 

Trabzon ve Erzurum başta olmak üzere birçok yöreden gelen 
farklı peynir, zeytin ve reçel çeşitleriyle zenginleşen menüde ayrıca 
Bursa kestaneli pilav, Edirne tava ciğeri, Karadeniz karalahana 
sarması, Gaziantep patlıcan kebap gibi yöresel sıcak yemekler de 
bulunuyor. Bandırma lor peynir tatlısı, Bursa cevizli lokum ve 
Kırklareli kaymaçina gibi özel reçetelerle hazırlanan tatlı büfesi, 
kahvaltı sonlarına keyif katıyor. Executive şef Hüseyin Ceylan ve 
ekibinin mutfaktaki tecrübelerini ortaya koyan brunch menüsü, 
mevsimsel olarak yenilenen ürünlerle misafirlerini ağırlıyor. 
Avrupa yakasından gelecek misafirler mekâna, Rumelihisarı’ndan 
hareket eden Lacivert’in ücretsiz tekne servisiyle, İstanbul 
trafiğine takılmadan dört dakikalık bir yolculukla ulaşabilir. 
0216 413 37 53, 0216 413 42 24; www.lacivertrestaurant.com 

Kaliteli eğlence ve müziğin adresi The Populist, imza lez-
zetleri ve craft tatlardan oluşan özel menüsünün yanı 
sıra sevilen DJ performanslarıyla 15-17 Mart tarihle-
rinde gerçekleşen St. Patrick’s festivalinde misafirlerini 

ağırladı. Özgün etkinliklerin adresi The Populist, tüm dünyada 
17 Mart’ta yeşil yonca konseptiyle kutlanan St Patrick’s festivalin-
de misafirlerine güçlü bir menü sundu. Festivale özel hazırlanan 
menüde ıspanaklı ve ricotta peynirli pizzetta, corned rosto dana 

sosis ve kızarmış krep hamurlu elma halkaları yer aldı. Festival 
kapsamında gerçekleşen ve gastronomi tutkunlarının büyük ilgi 
gösterdiği tadım etkinliği Brewmaster’s Table ise 16 Mart’ta yapıl-
dı. Brewmaster’s Table menüsünde tortilla cips eşliğinde enginar 
ve ıspanaklı dip, tütsülenmiş dana Frankfurter sosis ve kokoreç 
pizzetta gibi The Populist’in imza lezzetleri özgün craft tatlarla eş-
leştirilerek deneyimlendi. 
Yapı Kredi bomontiada, Birahane Sokak No:1; 0212 296 20 34

Festivali ziyafete dönüştürdü
The Populist

Hafta 
sonuna keyif 
katıyor
Lacivert

Özgün dekorasyonu, zengin menüsü ve özel etkinlikleriyle İstanbul eğlence hayatının 
başlıca adreslerinden biri, Yapı Kredi bomontiada’daki The Popülist, St. Patrick’s 
festivalinde misafirlere craft tatlar sundu.
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Geçmişi yaklaşık 12 bin yıl öncesine dayanan Göbek-
litepe, 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago 
Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen yüzey çalışmaları 
sırasında bulunmuştu. Yıllar sonra 1995’te, 2014’ün 

temmuz ayında aramızdan ayrılan değerli Alman arkeolog 
Prof. Klaus Schmidt liderliğinde başlayan kazılarda bulunan 

ve konut olduğu sanılan yuvarlak biçimli çok sayıda-
ki yapının aslında dinî amaçlı yapılmış olduğu 

ortaya çıktı. Bu da bilim insanlarının, o 
güne kadar bildiklerini sorgulamasına ve 

yeni sorulara yanıt aramasına neden oldu. 
Çünkü, Göbeklitepe gün ışığına çıkana kadar 

din ve inançların avcı ve toplayıcı toplulukların 
ardından ortaya çıktığı sanılıyordu...

Geçen yıl UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi-
ne alınan Göbeklitepe’de bulunan yapılar boyları üç ila 

altı metre arasında değişen, üzerine hayvan tasvirleri ve 
soyut sembollerin işlendiği T biçiminde sütunlarla çevrili. 

Arkeologlar bu sütunları, stilize edilmiş insan tasvirleri olarak 
yorumluyor. Bu yorumda, tapınağın kalbindeki sütunda bulu-
nan el ve kol motifleri önemli rol oynuyor. Peki, ama ilkel el 
aletlerinden başka bir aletin olmadığı bir dönemde ağırlıkla-
rı 40 ila 60 ton arasında değişen sütunlar nasıl taşındı, nasıl 
dikildi? İnsanlığın henüz yerleşim ve tarım kavramlarından 
bihaber olduğu bir dönemde bu yapılar nasıl tasarlandı? Bu ve 
daha pek çok soru, yanıtlanmayı bekliyor. 

GLOBAL BİR İKON
Göbeklitepe, tüm karanlık noktaları aydınlatıldığında 

insanlık tarihinde bazı satırları yeniden yazacak. Tam da bu 
nedenle sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir 
miras ve Doğuş Grubu, Neolitik Çağ’dan kalma bu hazinenin 
hak ettiği ilgiyi görmesi için desteğini sürdürüyor. Bunun için 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’yla 20 yıllık bir iş birliğine imza 
atan Doğuş Grubu, sadece ilk aşama için 15 milyon doları aşan 
bir yatırımla arkeolojik alandaki araştırma, koruma, kazı ve 
iletişim çalışmalarına destek oldu. Bunun yanı sıra ziyaretçiler 
için dünya standartlarında bir karşılama merkezinin inşasını 
da geçen yıl tamamladı. Göbeklitepe’nin global bir ikona dö-
nüşmesi için kapsamlı bir çalışma yürüten Doğuş Grubu son 
olarak, dünyanın en büyük maket firması RJ Models ile bir iş 

Stonehenge’den yaklaşık 7000 yıl daha yaşlı; Mısır piramitlerinden daha gizemli; 
insanlık tarihini yeniden yazabilecek güçte... Geçen yıl UNESCO Dünya Kültür Mirası 
listesine giren Göbeklitepe’de tüm karanlık noktalar aydınlatıldığında insanlık 
tarihinin bazı önemli satırları yeniden yazılacak. Doğuş Grubu bu tarihî hazinenin 
uluslararası arenada hak ettiği ilgiyi görmesini sağlamak için desteğini sürdürüyor. 
Doğuş Grubu iş birliğiyle, dünyanın en büyük maket firması RJ Models tarafından 
hazırlanan Göbeklitepe maketi, Türkiye’de ve dünyada büyük ilgi görüyor.

Bu makette 
insanlık tarihi saklı
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birliği yaparak Göbeklitepe maketini görücüye çıkardı.
Hazırladığı mimari maketlerle dünya çapında ses getiren 

RJ Models’in Göbeklitepe maketi, ilk kez Fransa'nın Cannes 
kentinde gerçekleşen MIPIM Fuarı’nda sergilendi. Maketin 
Türkiye lansmanı ise geçen aylarda İnovasyon Haftası’nda ya-
pıldı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Gö-
beklitepe’nin inşasının varsayılan teorilere göre yansıtıldığı 
makete katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

RJ Models bölgesel ortaklarından Uğur Maslamani, aylarca 
süren titiz bir çalışmanın ürünü olan bu maketle Göbeklite-
pe’yi tüm dünyaya tanıtacak olmanın heyecanını yaşadıkları-
nı dile getirdi: “Makete Göbeklitepe’nin o dönemki inşasını 
varsayılan teorilere göre yansıttığımız için, bölgenin 12 bin yıl 
önceki varsayılan hâlini esas almak durumundaydık. Bunun 
için maketin yapımından daha uzun süren bir bilgi toplama 
sürecimiz oldu. Bu konuda Doğuş Grubu’nun büyük desteğini 
aldık, maketin yapımı için gerekli tüm teknik bilgileri Alman 
Arkeoloji Enstitüsü’nün de desteğiyle bizimle paylaştılar ve or-
taya eşsiz bir çalışma çıktı.” İnceleme kitaplarına olduğu kadar 
etrafını saran gizem bulutuyla kurgu kitaplara hatta çizgi ro-
manlara bile konu olan Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin 18 
kilometre kuzeydoğusunda, Örencik Köyü'nün yakınlarında 
bulunuyor. Göbeklitepe’ye ait buluntuları görmek içinse Şan-
lıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi’ni (sanliurfamuzesi.gov.tr) 
ziyaret edebilirsiniz.

Tarih

1600 saat çalıştılar
RJ Models’ın Hong Kong’daki fabrikasında üretilen  
ve yaklaşık 1000 parçadan oluşan Göbeklitepe  
maketi için 20 kişilik bir ekip tam 1600 saat çalıştı. 
1400x1100 metre ölçülerindeki maketin yapımında, 
Göbeklitepe ziyaretçi merkezi için özel hazırlanan 
materyaller ve Şanlıurfa Müzesi’nde bulunan çizimler 
baz alındı.
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Bir tatlı huzur  
almaya geldik
Ayvalık’ta Sarımsaklı Plajı, Cunda Adası, Kozak Yaylası, Küçükköy ve Şeytan 
Sofrası gibi bölgenin en gözde yerlerine otomobille birkaç dakikalık 
mesafede bulunan D-Resort Ayvalık Murat Reis dinlendirici konsepti, 
konforlu odaları, yemyeşil doğası, nefis tatları ve yenileyici spa'sıyla 
misafirlerine keyifli ve huzurlu bir tatil vadediyor.

Yaz mevsiminin kendini iyice gösterdiği şu günler-
de çoğumuzun düşlerini, güzel bir plajda şezlonga 
uzanıp güneşlendiğimiz, sıcak bastığında kendimizi 
serin sulara attığımız bir tatil süslüyor. Peki, ama bu 

düşü gerçekleştirmek için nereye gitmeli? Şanslıyız ki, Türki-
ye’de seçeneklerimiz çok, ama güneş ve deniz keyfinin yanı sıra 
ünü Türkiye’yi aşan yerel tatlarla bezeli sofralar, dönüşte eve 
ya da sevdiklerinize götürmek üzere özgün craft ürünler, kısa-
ca gusto da arıyorsanız, Kuzey Ege’nin ‘altın çocuğu’ Ayvalık, 

sizin yeriniz. Adını yurt dışında da duyuran ve imzası sayılan 
zeytinyağı, Girit ve Midilli’den gelenlerle şekillenen yerel mut-
fağıyla Ayvalık, yaz tatilinin tadını pekiştirecek güçte bir yer ve 
onun keyfini en iyi şekilde çıkarmak için adresiniz, D-Resort 
Ayvalık Murat Reis.

KAPISI EVCİL DOSTLARIMIZA DA AÇIK
Nefes kesen manzarası, dinlendirici konsepti, konforlu 

odaları, yemyeşil doğası, leziz seçeneklerden oluşan menüle-

riyle D-Resort Ayvalık Murat Reis, açıldığı günden beri misa-
firlerine ayrıcalıklı bir atmosferde özel bir tatil deneyimi sunu-
yor. Sarımsaklı Plajı, Cunda Adası, Kozak Yaylası, Küçükköy ve 
Şeytan Sofrası gibi bölgenin en gözde yerlerine otomobille bir-
kaç dakikalık mesafede bulunan otel, bölgesinde Mavi Bayraklı 
plaj sertifikasına da sahip. Misafirler Ayvalık’ın eşsiz doğası ve 
D-Resort Ayvalık Murat Reis’in huzurlu ortamında kusursuz 
ve güler yüzlü bir hizmet anlayışıyla tadı damaklarında kala-
cak bir tatil yaşarken isterlerse evcil hayvanlarını da yanlarında 
getirebiliyorlar.

SAĞLIKLI VE LEZZETLİ YEMEKLER
D-Resort Ayvalık Murat Reis’te konfor ve tat el ele gidiyor. 

Mutfağını usta bir ekibe emanet eden otel, misafirlerine özel üre-
tilen zeytinyağından ev yapımı reçellere kadar çeşit çeşit doğal ve 
leziz seçenekler sunuyor. Bunlardan burger, kabak çiçeği tempura 
ve ızgara ahtapot, tadılacaklar listenizde mutlaka olmalı.

Güzel bir yaz tatilini spa keyfiyle taçlandırmak gibisi yoktur... 
D-Resort Ayvalık Murat Reis, özenle tasarlanmış spa merkeziyle 
bu ihtiyacınıza da yanıt veriyor. Bedeni, zihni ve ruhu yenilemeye 
aday D-Spa’da uzman terapistlerin sunduğu bakım ve masaj seçe-
nekleriyle yorgunluk atıp tüy gibi hafifleyebilir, ayrıca tamamlayı-
cısı fitness merkezinde yüksek teknoloji makinelerle çalışarak for-
munuzu koruyabilirsiniz. D-Resort Ayvalık Murat Reis, Balıkesir 
Edremit Havaalanı’na 49 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Düzenli 
uçak seferleriyle bu harika sığınağa İstanbul’dan sadece iki saatte 
ulaşmak mümkün. www.muratreisayvalik.com 

S e y a h a t
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Kültür-Sanat

GQ Türkiye Men Of The Year 2018 ödülleri sahiplerini buldu. Başarı ve stilleriyle  
geçen yıla damgasını vuran isimlerin ödüllendirildiği geceye iş, sanat, moda ve eğlence 

dünyasından birçok seçkin davetli katıldı.

Göz kamaştıran gece

2019’un sonuna doğru, yılın değerlendirmesini yaparken bu 
gece için “yılın en ışıltılı gecesi” dersek, muhtemelen buna 
itiraz eden çıkmayacaktır... Nitekim, başarıları ve stilleriyle 
2018’e damgasını vuran beyazperdeden güncel sanata, mü-

zikten spora, farklı alanlardan yıldızlar, GQ Türkiye Men Of The 
Year ödül töreninde yer aldı. Dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve 
Türkiye’de CLEAR ana sponsorluğunda bu yıl yedinci kez düzenle-
nen GQ Türkiye Men Of The Year ödül töreni 13 Şubat Çarşamba 
akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşti. Seda Öğretir’in sunduğu 
törende Yılın Uluslararası Starı ödülünün sahibi, tüm dünyayı ekran 
başına kilitleyen La Casa De Papel’in Berlin’i Pedro Alonso oldu. 
Yılın İkonu ödülü Timuçin Esen’e giderken Yılın Kadını ödülünü 
Demet Evgar kucakladı. Gecede Onur Ödülü ise fotoğrafçılığı baş-
ka bir boyuta taşıyan, İstanbul’un hafızasını kuran ve aşık olduğu 

İstanbul’u fotoğraflarıyla sonsuza kadar yaşatacak olan Ara Güler’e 
verildi. Geçen yıl aramızdan ayrılan duayenin adına ödülü Doğuş 
Grubu CEO’su Hüsnü Akhan aldı. Akhan’a ödülü Doğuş Yayın 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere takdim etti.

GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Özge Sarıkadılar’ın ev 
sahipliği yaptığı ışıltılı ödül törenine iş, sanat, moda ve eğlence 
dünyasından birçok seçkin davetli katıldı. Gq.com.tr’den ve GQ 
Türkiye Youtube kanalından canlı yayınlanan gecede, ünlü sunucu 
Gülay Afşar ve Muammer Brav da özel kırmızı halı röportajları 
gerçekleştirdi. Gecede davetlilerin ulaşımı Volkswagen tarafın-
dan sağlanırken lüks erkek giyimin öncü markalarından HUGO 
BOSS, görüntü teknolojisinde devrim yaratan LG ve İsviçre’nin en 
köklü yüksek saatçilik markalarından Girard-Perregaux da spon-
sorlar arasında yer aldı.

GQ Türkiye Men Of The Year 
2018 ödülleri

Yılın Uluslararası Starı: Pedro Alonso
Yılın Kadını: Demet Evgar
Onur Ödülü: Ara Güler 
İkon: Timuçin Esen
Yılın Oyuncusu: Aras Bulut İynemli
Yılın Yükselen Oyuncusu: Can Yaman
Türk Sinemasına Destek Ödülü:  
Organize İşler Sazan Sarmalı
Yılın Sanat Adamı: Refik Anadol
Yılın Sporcusu: Fernando Muslera
Yılın Şefi: Somer Sivrioğlu
Yılın Komedyeni: Enis Arıkan
Yılın Yönetmeni: Tolga Karaçelik
Yılın Stil Sahibi Adamı: Murat Tamgüç
Yılın İlham Veren Adamı:  
Hüsamettin Koçan
Yılın DJ’i: Oceanvs Orientalis 
Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni: 
Gazapizm

Yılın Uluslararası Starı Ödülü’nü yayınlandığı her ülkede izleyiciyi ekran başına kilitleyen 
İspanyol dizisi La Casa De Papel’in Berlin’i yani Pedro Alonso’ya, GQ Türkiye Genel Yayın 
Yönetmeni Özge Sarıkadılar takdim etti. Alonso törende Türkçe konuşarak konukları 
şaşırttı. Sempatik oyuncu konuşmasının sonunda salondan büyük alkış aldı.  

Çukur’daki rolüyle adından çokça söz ettiren oyuncu Aras Bulut 
İynemli Yılın Oyuncusu Ödülü’nü, dizideki rol arkadaşı Rıza 
Kocaoğlu’ndan aldı.

Gecede Onur Ödülü, geçen yıl aramızdan ayrılan Ara Güler’e 
verildi. Güler adına ödülü, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Nafiz Karadere’nin elinden Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü 
Akhan aldı. 
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Kültür-Sanat

Refik Anadol Yılın Sanatçısı ödülünü, 
Türkiye’nin en değerli ressamlarından biri 
olan Taner Ceylan’dan aldı.

Türk Sinemasına Destek Ödülü’nün sahibi, Organize İşler Sazan Sarmalı filminin ekibi 
oldu. Yılmaz Erdoğan törendeki teşekkür konuşmasında, Türker İnanoğlu’nun teslim ettiği 
ödülü Türk sineması adına aldığını söyledi.

Avrupa ve Amerika’nın en ünlü 
festivallerinde çalan Oceanvs Orientalis’e 
Yılın DJ’i Ödülü’nü, dünyaca ünlü 
perküsyon sanatçısı ve oyuncu Burhan 
Öçal takdim etti.

Yılın Sporcusu Ödülü’nü Galatasaray’ın 
centilmen, mütevazı ve sempatik kalecisi 
Fernando Muslera adına eşi Patricia 
Muslera, NTV Spor Müdürü Nebil 
Evren’den aldı.

Kelebekler filmiyle Sundance’te Büyük 
Jüri Ödülü’nü alarak büyük bir 
başarıya imza atan yönetmen Tolga 
Karaçelik, Yılın Yönetmeni Ödülü’nü 
Gülse Birsel’den aldı.

Erkenci Kuş dizisiyle altın çağını 
yaşayan yakışıklı oyuncu Can Yaman, 
Yılın Yükselen Adamı Ödülü’nü, 
oyunculuğuyla her projede dikkatleri 
çeken Gökçe Bahadır’dan aldı. 

Türkiye’nin en iyi oyuncularından Demet 
Evgar, Yılın Kadını Ödülü’nün sahibi oldu. 
Ödülünü usta oyuncu Selçuk Yöntem’den alan 
Demet Evgar törende duygu dolu bir teşekkür 
konuşması yaptı.

Yılın Komedyeni Ödülü, 2018’de herkese 
bolca kahkaha attıran Enis Arıkan’ın oldu. 
Arıkan, ödülünü hem rol arkadaşı hem de 
yakın dostu olan oyuncu Ezgi Mola’dan 
teslim aldı.

Son dönemde rap müziğin yeniden gündeme gelmesinde önemli 
rol oynayan Gazapizm, Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödü-
lü’nü aldı. Törende Gazapizm’e ödülünü Göksel takdim etti.

İkon Ödülü, ikonların ikonu Müslüm Gürses’i canlandırdığı Müs-
lüm filmiyle 2018’in en çok konuşulan performansını sergileyen 
Timuçin Esen’in oldu. Esen’e ödülünü Engin Günaydın verdi.
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KATI VE SIKICI
RESMÎLİĞE ELVEDA

S t i l

Eleventy, günlük yaşamdan ilham alarak hazırladığı 2019 İlkbahar-Yaz 
koleksiyonunda erkekleri yeni soft resmî stiliyle tanıştırıyor.

E leventy 2019 İlkbahar-Yaz koleksiyonuyla er-
kekleri, iş ve günlük yaşamları arasında bağ 
kuran yeni soft resmî stiliyle tanıştırıyor. Daha 
genç, daha rahat ve modern bir duruşa sahip 

koleksiyonun ilham kaynağı, günlük yaşam. Eleventy 
erkek koleksiyonları kreatif direktörü ve kurucuların-
dan Marco Baldassari, “2019 İlkbahar-Yaz koleksiyo-
nunu hazırlarken günlük yaşamım ve günün farklı da-
kikaları üzerine yaptığım çalışmalardan ilham aldım. 
Günlük yaşam pek çoğumuz için spor salonunda baş-
lıyor. Bu dünyanın bir kısmını neden günlük gardırop-
larımıza taşımayalım ki?” sözleriyle yeni koleksiyonun 
arkasında yatan fikri açıklıyor.

DİKKAT ÇEKİCİ SPORTİF DETAYLAR
Koleksiyonda klasik bir takım elbise bir sweatshirt 

veya renkli, sportif desenli bir tişörtle; metal düğmeli 
ipek kruvaze ceketler, tişört veya bir vintage denim üze-
rine giyilirken jogger pantolonlar, değerli İtalyan kumaş-
larından yapılmış üste oturan ceketlerle kombinleniyor. 
Ayrıca rüzgâr ve su geçirmezlik özelliklerinin de aktif 
kullanıldığı ayrılabilir iç parçalar, özellikle seyahat eden 
erkeklere hitap ediyor. Süveter, bomber ceket ve panto-
lon gibi temel parçalarda, 1960’ların tenis çizgileri ve 
dikey beyzbol çizgileri gibi sportif detaylar göze çarpıyor.

ŞIK RENK SKALASI
Yeni soft resmî stilin kodları aynı zamanda zarif 

kesimli montlarda, düğmeli klasik yeleklerde, panto-
lonlarda ve ince Japon kot kumaşından imal edilen ve 
‘kullanılmış’ havası verilen gömleklerde denim kavra-
mını da değiştiriyor. Kum, iplik, mastik ve kirli beyazın 
doğal tonlarının yanı sıra mavi, gri ve kahverengi ton-
larının mevcut olduğu koleksiyonda limon sarısı gibi 
canlı renklerin noktaları gri veya kot rengiyle, çim ye-
şili ise kahverengi ve beyaz ya da turuncu ve kırmızıyla 
harmanlanıyor.
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S t i l

Loro Piana 2019 İlkbahar-Yaz kadın 
koleksiyonunda modern feminite ve 
athleisure akımlarını, markanın kusursuz 
inceliğiyle buluşturuyor.

L oro Piana, 2019 İlkbahar-Yaz kadın koleksiyonunda bek-
lenmedik canlı bir renk paletine sahip, kalıcı zarafeti yaz 
mevsiminin rahat, modern şekilleriyle harmanladığı,  
markanın üstün malzeme kalitesini yansıtan tasarımlarla 

karşımıza çıkıyor.

ZAMAN ÜSTÜ BİR SİLÜET
Markanın yeni koleksiyonundaki parçalar, stilinize çabasız 

bir şıklık katmak için kesinlikle biçilmiş kaftan: Son derece zarif 
ve feminen kıyafetler ve dikimler; ipek, ipek krep, pamuk/ipek 
karışımı ve duble kaşmir kumaşlarla sunuluyor. 
Koleksiyonda değerli malzemeler, şekillerin 
ve usta işi detayların zekice bir denge içeri-
sinde sunulduğu; klasik ve ikonik tatil akse-
suarlarının en kaliteli dana ve kuzu derisinin 
yanı sıra napa derisi ve işlevsel kanvaslarla 
tamamlandığı zaman üstü etkileyici bir si-
lüete dönüşüyor.

ÇOK YÖNLÜ TRİKOLAR
Geniş V yaka, yuvarlak yaka ve 

kolsuz tarzlarda tasarlanan trikolar, 
ipek-pamuk karışımı veya kaşmir 
kumaştan üretilen bisiklet yaka mo-
deliyle koleksiyonun ana parçası ko-
numunda. Çok yönlü ve mevsimlik 
giyimin temeli olan trikolar, rahat-
lıkla kombinlenerek bir yaz elbisesi-
nin üzerine gelişigüzel atılabileceği 
gibi aynı zamanda bol paça, mat bir 
ipek pantolonla veya klasik kemerli 
bir keten takım elbiseyle gücünü bir-
leştirebiliyor.

İKONİK ÇİZGİLER
Dış giyim modelleri arasında ince kumaş veya ipekten yapılmış, 

denizci ve sporcu tarzından esinlenilerek tasarlanmış rüzgârlık ve 
bomber ceketlerden daha şık kabanlar ile duble kaşmir, keten, yün 
veya ipekten yapılmış mevsimlik çift düğmeli ya da kuşaklı ceket-
lere kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. İpek yaz ceketinin üç 
ikonik modeli, koleksiyonun merkezinde bulunuyor. Hem oldukça 
işlevsel hem de katlanabilir tasarıma sahip ceketler, aynı zamanda 
estetikle yeniliği dengeleyen çok yönlülükleriyle dikkat çekiyor. 
Loro Piana’nın ilk yıllarında kullandığı ve ikonik hâle gelen çoklu 
çizgileri bu sezonda ipek kaşmir pançodan kanvas el çantaları ve 
trikolara kadar pek çok parçada yeniden hayat buluyor.
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Dört kapılı lüks coupé’nin çok yönlülüğünü geniş bir SUV’nin avantajlarıyla bir 
araya getiren Audi Q8, hem iş seyahatleri hem keyif amaçlı sürüşler için ideal 
bir yol arkadaşı.

A udi her yeni modeliyle sunduğu teknolojiyi bir adım daha 
öne taşıyarak dört halkalı markanın tutkunlarına, maksi-
mum sürüş keyfi yaşatmayı sürdürüyor. Alman otomobil 
üreticisinin yeni Q8’i bu geleneği bozmuyor ve benzersiz 

dış tasarımı, geniş ve zarif iç mekânı, ileri teknoloji ürünü navigas-
yon, bilgi ve eğlence sistemleriyle Q ailesinin yeni yüzünü temsil 
ediyor. Son derece donanımlı, kapsamlı bir bağlanabilirlik sunan 
ve arazi sürüşüne uygun dayanıklılığa sahip yeni Q8, hem iş seya-
hatleri hem keyif amaçlı sürüşlerde sürücüsünün ideal yol arkadaşı 
oluyor.

ESNEK, SPORTİF VE ZARİF
Sportif dinamizm ve üst düzey prestij hissi Audi Q8’de, markanın 

ürettiği diğer tüm SUV’lerden daha belirgin. 4,99 metre uzunluğun-
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da, 2 metre genişliğinde ve 1,71 metre yüksekliğindeki SUV coupé, 
kardeşi Q7 modelinden daha geniş, daha kısa ve yere daha yakın. 
Neredeyse üç metreye ulaşan aks mesafesi sayesinde iç mekân, uzun-
luk ve yükseklik yönünden rakiplerinden daha ferah. Arka koltuklar 
yatırıldığında ise bagajın toplam hacmi 1755 litreye ulaşıyor.

YENİ DIŞ TASARIM
Audi Q8, etkileyici tek parça ızgarasıyla Q ailesinin yeni 

yüzü. Dik konumdaki güçlü radyatör ızgarası, öne doğru uzatılan  
spoiler ve sert çizgilere sahip hava kanallarıyla birleşerek otomo-
bile, kendine güvenen bir görünüm kazandırıyor. Zarif bir kavisle 
arkaya uzanan tavan ise hafif bir eğime sahip D sütunuyla buluşa-
rak, 22 inçlik tekerleklere ev sahipliği yapan tekerlek kemerlerinin 
üzerindeki quattro çizgisinde son buluyor.

KESİNTİSİZ SÜRÜŞ KEYFİ
Audi ve quattro teknolojisi, birbirinden ayrı düşünülemez. 

Bu, markanın en üst sınıf SUV’si Q8 için de geçerli ve yeni yarı 
hibrit elektrikli otomobil teknolojisi sayesinde dört tekerlekten 
çekiş sistemi, son derece verimli çalışıyor. Buna ek olarak 254 
milimetrelik zemin yüksekliği, ön ve arka çıkıntıların kısalığı ve 
yokuş aşağı iniş kontrolü sayesinde Audi Q8, asfaltın bittiği nok-
tadan sonra da aynı performansla yoluna devam edebiliyor.

“ACIKTIM” DEMENİZ YETERLİ
Yeni Audi Q8’deki MMI dokunmatik ekranlı yönetim kon-

septi, sürücünün otomobilin fonksiyonlarına iki geniş ekran 

vasıtasıyla ulaşmasını sağlayarak sürüş keyfini arttırıyor. Kulla-
nıcı bir düğmeye bastığında titreşim ve sesle geri bildirim alıyor. 
Buna ek olarak, sesli kumanda sistemi sayesinde Audi Q8 akıllı 
bir konuşma arkadaşına dönüşüyor. Üstelik sürücü, sisteme ses-
li komut verirken belirli kalıplara bağlı kalmak zorunda değil. 
Örneğin yakındaki restoranları bulması için “Acıktım” deme-
niz yeterli... Otomobilin göstergeleri, tümüyle dijital Audi sanal 
kokpitinde yer alıyor. Yüksek çözünürlüklü 12,3 inçlik ekran, 
çok fonksiyonlu direksiyon yardımıyla değiştirilebilen iki farklı 
görünüm seçeneğine sahipken baş üstü göstergesi, navigasyona 
yardımcı olan kapsamlı bir şerit asistanı gibi önemli bilgileri ön 
cama yansıtıyor.

Yeni yol arkadaşınız



50 BİZ’D

farklı gövde rengi, farklı tavan renkleriyle birleştirilebiliyor. Otomo-
bil böylece gövde ve tavanı kontrast oluşturan ilk Volkswagen SUV 
modeli unvanının da sahibi oluyor. T-Roc’a dinamik bir tasarım ka-
zandıran gövde yapısı ve düşük ağırlık merkezi, otomobilin yol tutu-
şunu arttırıyor, ayrıca daha sportif görünmesini sağlıyor. Beş yolcu 
kapasiteli aracın dış hatlarına uygun olarak tasarlanan iç mekânında, 
güçlü bir SUV hissi ve modern çizgiler dikkat çekiyor. Dijital gösterge 
paneli ile bilgi ve eğlence sistemi arasındaki uyum, sürücü ve yolcu-
lara dijital ve interaktif bir kabin deneyimi yaşatıyor. Genel olarak iç 
tasarımı, avangart dokunuşlarla fonksiyonelliği birleştiriyor. 

SINIRLARI ZORLUYOR
445 litreyle sınıfının en iddialı bagaj hacimlerinden birini sunan 

T-Roc modelinin arka koltukları 60/40 yatırılabiliyor. Bu sayede ba-
gaj hacmi 1290 litreye kadar çıkarılabiliyor. Volkswagen SUV ailesi-
nin yeni üyesi T-Roc, Türkiye’de 1.5 TSI 150 PS ACT motor 7 ileri 
DSG şanzımanla birlikte sunuluyor. 250 Nm tork gücüne sahip olan 
modelin 0-100 km/s hızlanma süresi 8,4 saniye olup maksimum hız 
değeri ise 205 km/s’ye ulaşıyor.
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Adını İngilizce kaya anlamına gelen rock kelimesinden alan Volkswagen T-Roc, bir 
SUV’nin ağırbaşlılığı ile kompakt bir hatchback’in dinamizmini bir arada sunuyor.

EZBER
BOZUYOR
S öz konusu otomobil olduğunda, performans için konfordan 

ödün vermeniz gerektiğini söyleyenleri boş verin. Yeni Volks- 
wagen T-Roc, otomotivde birbirlerine tezat oluşturduğu dü-
şünülen performans ve konforun yanı sıra duygusallık ve 

fonksiyonellik, şehir içi kullanım ve çok yönlü kullanım gibi kavram-
ları uyumlu bir şekilde bir araya getirerek markanın SUV segmentin-
deki yeni tasarım ve teknoloji DNA’sını gözler önüne seriyor. 

‘STANDARTLARI’ YÜKSELTİYOR
Son teknoloji sürüş asistan sistemleri, fonksiyonel özellikleri 

ve renginden donanımına kadar geniş kişiselleştirme olanaklarıyla 
T-Roc, Volkswagen’ın gelecek 10 yıldaki mobilite öngörüsünü yansıtı-
yor. Türkiye’de Highline donanım seviyesiyle satışa sunulan otomobil, 
kompakt bir SUV’den beklentilerinizi aşıyor. 8 inçlik kapasitif dokun-
matik ekrana sahip Composition Media bilgi ve eğlence sistemi, LED 
ön farlar ve gündüz sürüş farları, App connect mobil bağlantı arayüzü, 
17 inç alüminyum alaşım jantlar, elektrikli katlanabilir yan aynalar, 
dijital gösterge paneli Active Info Display, ön ve arka park mesafe sen-
sörleri, iki bölgeli tam otomatik klima Klimatronik gibi ekipmanlar, 
otomobilde standart olarak sunuluyor. Modelin sportif ve dinamik 
tasarımını daha üst seviyeye taşıyan R-Line donanım paketinde ise 
sportif detaylara sahip R-Line dış gövde kiti, 18 inç alüminyum ala-
şımlı jantlar ve elektrikli açılır/kapanır bagaj kapağı yer alıyor.

SON TEKNOLOJİ OPSİYONLAR
T-Roc, markanın son teknolojiye sahip sürüş destek sistemleriyle 

tercih edilebiliyor. Yeni SUV modelinde çarpışma hazırlığı PreCrash, 
paralel park asistanı Park Assist, kör nokta uyarı sistemi Blind Spot 
Detection, şerit takip asistanı Lane Assist, yaya algılama özelliğine sa-
hip ön bölge asistanı Front Assist gibi teknolojik yenilikler ve sürüş 
asistan sistemleri T-Roc’ta opsiyonel olarak sunuluyor.

İLKE İMZA ATIYOR
Volkswagen T-Roc, dışarıdan bakıldığında zarif ve sportif boyut-

larıyla dikkat çekerken içeride, fonksiyonelliği ön plana çıkarıyor. 11 
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Doğuş Grubu’nun kurum içinde yeni iş fikirlerini destekleyerek girişimcilik 
ruhunu tetikleyen programı InvenDO’nun ilk iki dönemi başarıyla tamamlandı.

MEYVELERİNİ
VERMEYE BAŞLADI

malarını sağlıyor. Dünya çapında 110 ülkeden 500 üyeye sahip  olan 
ve web sitesinde yaklaşık 16 bin stok kaleminin listelendiği Stokartı 
sadece yurt içinde değil, MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) böl-
gesine de ihracat operasyonları gerçekleştirdi.

ADRENALİN VE DENEYİM BU PLATFORMDA
InvenDO’nun tam zamanlı olarak çalışan bir diğer projesi Akti-

vido.com ise doğa ve adrenalin sporlarıyla ilgili eğitimlerden macera 
turlarına, tek seferlik denemelerden atölyelere kadar tüm aktivitelerin 
bireylere ve kurumlara sunulduğu bir dijital pazar yeri platformu. 128 
iş fikri arasından seçilerek Şubat 2019’da yapılan lansmanla hayata 
geçen Aktivido.com’un hedefi, müşterisine tek kaynaktan ilgileneceği 
tüm aktiviteleri sunarak arama filtreleme ve kategorizasyon özellikle-
riyle uygun olanların kolayca bulunmasını sağlamak.

Aktivido.com 100’ü aşkın hizmet sağlayıcı, yamaç paraşütü, 
kitesurf, yelken, doğa yürüyüşü, dalış, atölye vb. aktivite tipinde 
300’den fazla ürünüyle misafirlerine web sitesi üzerinden hizmet 
veriyor. Ziyaretçi, Aktivido.com üzerinden istediği aktivite türüne 
ya da lokasyona uygun olarak arama gerçekleştiriyor ve seçtikle-
ri aktiviteyle ilgili merak ettiklerini detaylı bir şekilde inceleme ve 

Ü ç yıl önce Doğuş Grubu’nda inovasyonu, yeni iş fikirlerini 
desteklemek ve çalışanların ‘girişimcilik kasını’ geliştir-
mek amacıyla hayata geçirilen Doğuş Grubu Kurum içi 
Girişimcilik Programı InvenDO’nun ilk iki dönemi başa-

rıyla tamamlandı. Programa iki dönemde toplam 250 proje başvu-
rusu yapıldı ve bunlardan 37’si eğitim aşamasına geçti. 27 ekibin üst 
yönetim sunumlarını gerçekleştirme hakkı kazandığı programda 
yedi projeye prototip geliştirmek için kuluçka dönemi bütçesi veri-
lirken iki proje ekibi, Stokartı ve AktiviDO ise tam zamanlı olarak 
projelerinin üzerinde çalışmaya başladı.

YENİLİKÇİ B2B YAKLAŞIMI
InvenDO’nun ilk markalarından Stokartı inşaat, madencilik, 

endüstriyel KOBİ’ler gibi dijitalleşmenin en az olduğu sektörler-
de dijitalleşmeyi sağlayarak envanterdeki fazla stok ve varlıkların 
satışını sağlayan bir girişim. Yenilikçi B2B yaklaşımıyla Stokartı, 
şirketlerin ticari adını korurken fazla malzeme ve varlıkların satışı 
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ve ihracatı için gereken her türlü listeleme, talep toplama, dijital pa-
zarlama, email duyurularını gerçekleştiriyor. 

Stokartı müteahhitler, taşeronlar, 
tamirhaneler, parça satıcıları, ekipman 
kiralama şirketleri dâhil olmak üzere 
çeşitli sektörlerden şirketleri birbirine 
bağlayan uluslararası bir ekosisteme 
sahip. Ekosistem hem listeleme özel-
likleriyle hem de müşteri taleplerini 
doğru firmalara iletilmesini sağlayan 
talep modülleriyle müşteri-tedarikçi 

arasında çift yönlü ticareti sağlıyor.
10 yıl önce kullanılan parçaları veya ekipmanları bile uzun te-

darik süresi beklemeden kolayca stoktan temin edebilen Stokartı, 
ürün satan şirketlerin ticari ismini perdeliyor ve talep doğrultusun-
da faturalandırma hizmeti sunuyor. Bu şekilde firmaların ticari iti-
barlarını veya ikili ticaret ilişkilerini bozmadan fazla stoklarını sat-

diğer alternatiflerle kolayca kıyaslama imkânı bulunuyor. Müşteri-
lerin aktivitelerle ilgili tüm sorularını cevaplamak için canlı destek 
ekibi, 7/24 hizmet veriyor. Web sitesinde ayrıca misafirlere aktivite 
bazında değişiklik gösteren ücretsiz iptal süresi tanınarak olası mi-
safir mağduriyetinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Aktiviteyi ya-
pan misafirler daha sonra web sitesine girerek puan ve yorumlarıyla 
ilgili aktiviteyi değerlendirebiliyor.

YENİ DÖNEM, YENİ FİKİRLER
Doğuş Grubu Kurum içi Girişimcilik Programı InvenDO’nun 

Aralık 2018’de açılan yeni döneminde de ilgili çalışanlar, kaliteli 
yeni iş fikirlerini geliştirmek ve uygulamak için yaratıcı düşünme 
teknikleri eğitimleri alıyor; çalıştaylar, saha çalışmaları ve mentor-
luk içeren bir eğitim ve pratik sürecinden geçiyorlar. Sürecin so-
nunda Yatırım Komitesi tarafından seçilen fikirlerin pilot projeleri, 
belirlenen bütçelerle hayata geçiriliyor. Pilot dönemini başarıyla 
tamamlayan fikirlere Doğuş Grubu tarafından bir yıl süreli yatırım 
imkânı sağlanabiliyor. 2019’daki yeni InvenDO Programı yıl bo-
yunca açık olacak; başvurular geldikçe değerlendirilecek ve kabul 
gören fikirler eğitim ve mentorluğa yönlendirilecek.
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SABANCI ÜNİVERSİTESİ’YLE İŞ BİRLİĞİ

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Sanayi 
Odaklı Projeler adlı programı, üçüncü yılını başarıyla tamamladı. Doğuş 
Teknoloji’nin Araç Kaybının Tahminlenmesi projesiyle katıldığı programın 
çıktıları, mayıs ayında üniversitede gerçekleştirilen Bahar Daveti’nde payla-
şıldı. Program, fakültenin dördüncü sınıf öğrencilerine henüz mezun olma-
dan profesyonel iş hayatıyla tanışma fırsatı sunuyor.

STAJ PROGRAMINA YOĞUN İLGİ

Doğuş Teknoloji Geleceğe Giriş Staj Programı’na bu yıl 
1700’ün üzerinde başvuru yapıldı. Staj programının tanı-
tımı bu yıl nisan ve mayıs aylarında 13 üniversitede ger-
çekleştirildi. Doğuş Teknoloji tanıtımlarda ayrıca yapay 
zekâ, makine öğrenmesi, robotik süreçler konularında öğ-
rencilerle bir araya geldi ve staj sürecinin bir parçası olan 
vaka çalışmalarını gerçekleştirdi. Başvuruların 10 Mayıs’ta 
sona erdiği programa kabul edilenlerin staj süreci, teknik 
ve kişisel gelişim eğitimlerinin de yer aldığı oryantasyon 
programıyla başlıyor ve kısa veya uzun dönem olmak üze-
re devam ediyor. Uzun dönem sonrası, staj sürecini başa-
rıyla tamamlayan ve mezun olanlara Doğuş Teknoloji iş 
imkânları da sağlıyor. Doğuş Teknoloji staj programıyla 
üniversite adaylarına, seçim aşamasından itibaren güçlü 
ve gelişim alanlarını daha iyi tanıma, deneyimleme ve tec-
rübe edinme fırsatı sunmayı amaçlıyor.

DİJİTAL ASİSTANINIZ ZEYREK

Hizmet kalitesini yükseltmek ve iş gücü verimliliğini art-
tırmak için dijital bir asistanınız var: Zeyrek. Sohbet Botu 
ve Doğal Dil İşleme Platformu olan Zeyrek için, sektörlere 
ve şirket ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiş yeni nesil 
“chatbot asistanı” da denilebilir. Çağrı merkezi yazışma 
kanallarına kolayca entegre olabilen Zeyrek ile müşteri 
ilişkileri yönetim sürecinizi iyileştirebilir, müşterilerinize 
insan-insan etkileşiminde 7/24 hizmet verebilir ve böy-
lece müşteri temsilcilerinin operasyonel işlerini azaltıp 
iş gücünde verimliliği arttırabilirsiniz. Facebook, Skype, 
Teams, Telegram, Slack, Mail, Webchat ortamlarında out 
of box hizmet veren Zeyrek, özellikle otomotiv ve insan 
kaynakları alanında pek çok farklı konuda yararlanılabi-
lecek tanımlı özelliklere de sahip. Yeni nesil chatbot asis-
tanı, elde ettiği veriler sayesinde sürekli öğreniyor ve hızlı 
adapte olarak hizmette standardı sağlıyor.
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D-Marin 
Dubai’de
işbaşı yaptı

Güçlerini birleştirdiler

Doğuş Holding emin ellerde

Ayhan Şahenk Vakfı’nın kurucusu ve onursal başkanı mer-
hum Ayhan Şahenk’in başlattığı ve gelenekselleşen Ramazan 
Ayı Kuru Gıda Yardım Paketi, bu yıl da ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırıldı. Doğuş Grubu çalışanlarının desteğiyle 22-26 Ni-
san arasında Niğde kent merkezinde bin 200, ilçelerde 400’er 
olmak üzere toplam 3 bin 200 ihtiyaç sahibi aile paketten ya-
rarlandı. Vakıf ayrıca bu yıl da Ramazan ayı boyunca Niğde 
Belediyesi’ne ait Hüdavent Hatun Salonu’nda kurulan Ayhan 
Şahenk İftar Sofrası’nda Niğdelilere en iyi ve sağlıklı hizmetin 
verilmesi için çalıştı.

Meraas ve Dubai Holding’in D-Marin’le yaptığı iş birliğinin ürünü D-Marin Dubai LLC, bölge-
de bulunan Al Seef, Marasi ve Jaddaf Waterfront marinalarının yönetimine 13 Mayıs’ta başladı. 
Körfezdeki marinaların gelişimi ve yönetimi konusunda artan talebi karşılamak ve Dubai’de 
bölgesel bir merkez yaratmak amacıyla kurulan D-Marin Dubai LLC şirketi Dubai’deki Al Seef, 
Marasi, Jaddaf Waterfront marinalarına marina yönetimi; Port De La Mer, Dubai Harbour, 
Marsa Al Arab marinalarına ise teknik danışmanlık hizmeti sunuyor. Doğu Akdeniz’in en bü-
yük marina zincirlerinden biri olan D-Marin, yapılan anlaşmaların sonucunda marina ağını 
genişleterek beş ülkede 14 marinaya ulaştı.

Doğuş Müşteri Sistemleri A.Ş. (DMS) ile Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (Doğuş Teknoloji), daha iyi hizmet 
verebilmek amacıyla güçlerini birleştirdi. Artık faaliyetlerine Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. ticari unvanı 
altında devam eden DMS, birleşme sayesinde iş ortaklarına pazarlama, danışmanlık, reklam, organizasyon, etkinlik vb. tüm 
servislerinin yanı sıra yazılım ve teknoloji alanında da hizmet veriyor. Şirketin 300’ü aşkın marka ve üç milyona ulaşan üyesiy-
le ZUBİZU markası faaliyetlerine hiçbir değişiklik olmadan devam ediyor.

Doğuş Holding A.Ş. Güvenlik Departmanı, ICTS Global tarafından gerçekleştirilen denetim ve sınama 
çalışmalarında en yüksek puanı alarak ödüle değer görüldü. ICTS Global bu yıl başladığı uygulamayla de-
netim, eğitim, drill ve simülasyon çalışmalarında başarılı olan şirketlere plaket ödülü vermeye başladı. Beş 
büyük kurumsal şirket ve Türkiye genelinde 60 şirket arasında yapılan değerlendirmede Doğuş Holding 
A.Ş. Güvenlik Departmanı, 2018 yılı genel ortalamasında 100 üzerinden 99’la en yüksek puanı ve üç kal-
kan ödülünü alan ilk şirket oldu. Doğuş Holding A.Ş. Güvenlik Departmanı, 1998 yılından beri bağımsız 
denetim firması ICTS Global Güvenlik Danışmanlık Hizmeti A.Ş. tarafından denetleniyor. 24 saat esasına 
göre ayda altı defa değişik saatlerde yapılan denetimler personel, genel, nokta ve acil durum prosedürleri, 
teknoloji, CCTV sistemleri, kontrol noktaları, şüphe unsurları, acil durum hareket tarzları, önleyici tedbir-
ler ve X-Ray kontrollerini kapsıyor. 

Bir Ramazan
geleneği 

Biz’den Haberler
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Biz’den Haberler

Yakında raylarda

Saygıda beşledi

Sona yaklaşıldı

Sofya’da tünelin ucu göründü

Yapımını Doğuş İnşaat’ın üstlendiği İstanbul’un ilk katenersiz tramvay hattı Eminö-
nü-Alibeyköy Tramvay Hattı, ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Saatte tek yönde 25 bin 
yolcuya hizmet verecek tramvay hattı, Eminönü’nden Alibeyköy Otogarı’na yakla-
şık 30 dakikada ulaşım imkânı sağlayacak. Hat; Alibeyköy Otogar, Alibeyköy met-
ro, Alibeyköy merkez, Sakarya Mahallesi, Silahtarağa, Eyüpsultan Devlet Hastanesi, 
Eyüpsultan Teleferik, Feshane, Ayvansaray, Balat, Fener, Cibali, Küçükpazar ve Emi-
nönü olmak üzere 14 istasyondan oluşacak. Projenin bu yılın sonunda tamamlanarak 
2020’de hizmete girmesi planlanıyor.

Yapımı, tek yüklenici olarak Doğuş İn-
şaat tarafından gerçekleştirilen Ergene 
Derin Deniz Deşarjı projesinin son boru 
çekimi yapıldı. Ergene Havzası OSB 
Müşterek Atıksu Arıtma Tesisleri’nde 
arıtılmış atık suların Marmara Denizi’ne 
deşarjını sağlayacak toplama hatları, 
tüneller ve derin deşarj sistemi inşası-
nı içeren proje kapsamında Marmara 
Denizi’ne son boru çekimi 21 Nisan’da, 
TBMM Başkanı Murat Şentop ve Orman 
ve Su İşleri Eski Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sofya Metrosu için geri sayım başladı. Metropoliten EAD tara-
fından ihale edilen ve sözleşmesi Doğuş İnşaat-Via Group Cons-
truct-Ultrastroy Adi Ortaklığı tarafından imzalanan “Sofya Met-
ro Genişletme Projesi, Lot 4, Hat III”  inşaatında, 2 Mart 2017’de 
başlayan TBM ile tünel delme işi, 27 Şubat’ta tamamlandı. Delme 
işinin tamamlanması şerefine düzenlenen TBM Final Breakout 
törenine Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandakova, Sofya Be-
lediye Meclisi Başkanı Elen Gercikov, Sofya Avrupa Komisyonu 

Temsilciliği Başkanı Ognian Zlatev, Türkiye Ticaret Müşaviri 
Okan Pakbeşe, Metropoliten Başkanı Stoyan Bratoev, Herrenk-
necht temsilcileri ve Doğuş İnşaat İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 
Doğan Talu katıldı. 2015’te imzalanan proje kapsamında 5 bin 
950 metre TBM tünel imalatı, giriş ve çıkış şaftı, bir adet pom-
pa istasyonu, iki adet pompa ve havalandırma şaftı bulunuyor. 
Tamamlanan tünelin iç çapıysa 8,43 metre. Projenin temmuzda 
bitirilmesi planlanıyor.

Doğuş İnşaat, bu yılki İnsana Saygı Ödülleri’nden de ‘eli dolu’ döndü. İK Zirvesi kapsamında Kariyer.net tarafından düzenlenen 18. 
İnsana Saygı Ödülleri mayıs ayında gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Her yıl başarılı İK uygulamalarını desteklemek amacıyla 
Kariyer.net tarafından iş başvurularını en hızlı sürede ve en yüksek oranda yanıtlayan şirketler ile en çok başvuru alan ve en çok 
istihdam yaratan işverenlere verilen İnsana Saygı Ödülü’nü Doğuş İnşaat, beşinci kez almaya hak kazandı. İstanbul Volkswagen 
Arena’da düzenlenen ödül töreninde plaketi Doğuş İnşaat adına İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Ayşen Sırlı aldı.
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T-Roc 
test sürüşüne 
çıktı

Türkiye birincisi oldu

Geleceğe
yatırım

Genel müdürlerle sohbet

Doğuş Oto, temsil ettiği Alman binek ve ticari araç markası 
Volkswagen’ın SUV ailesine yeni katılan T-Roc modelini, iki 
farklı kentte test sürüşüne çıkardı. Test sürüşlerinin ilki, mart 
ayında Doğuş Oto Bursa’da 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel ola-
rak gerçekleştirildi. 8-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşen 
etkinlikte 16 kişi T-Roc’ta direksiyon başına geçme imkânı bul-
du. Diğer test sürüşü etkinliği ise Doğuş Oto Gebze tarafından 
Sabancı Üniversitesi’nde yapıldı. 1-2 Nisan tarihlerinde gerçek-
leştirilen etkinlikte, öğrencilerin yanı sıra öğretmenler de dâhil 
28 kişi, Volkswagen’ın yeni SUV’sini test etti.

Doğuş Oto, mesleki tecrübesini genç 
kuşaklarla paylaşıyor. Uluslarara-
sı markaların Türkiye temsilcisi, 4. 
Uluslararası Öğrenci Değişim Proje-
leri kapsamında Bulgaristan’daki Sof-
ya Meslek Lisesi’nde öğrenim gören 
20 öğrenciye, Doğuş Oto Maslak’ta 
mesleki beceri eğitimi verdi.

25’inci yaşını kutlayan Doğuş Otomotiv, Genel Müdürlerle Sohbet Günleri et-
kinliğinin ilkini, Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ve Yedek Parça & Lojistik 
Genel Müdürü Mustafa Karabayır ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Farklı depart-
manlardan 16 çalışan ile iki genel müdürün bir araya gelip fikir alışverişi yaptığı 
sohbette, tutkulu olmanın ve kendini işine adamanın yanı sıra çok ve sistemli 
çalışmanın sürdürülebilir bir kariyer için önemi üzerine konuşuldu. Yıl içerisin-
de devam edecek olan Genel Müdürlerle Sohbet Günleri’nde, çalışanlar genel 
müdürlerle, Doğuş Otomotiv’e ve iş hayatına dair söyleşme fırsatı yakalayacak.

ŠKODA Challenge 2019’un mekanik teknisyen branşında Türkiye birincisi, Doğuş Oto Esenyurt’tan Taner Avcı oldu. Yurt çapındaki 
tüm yetkili servisler arasında düzenlenen yarışmada galip gelen Avcı, 27-30 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan’ın Sibenik kentinde 
gerçekleştirilen uluslararası ŠKODA Challenge’da kendi branşında Türkiye’yi temsil etti.

Biz’den Haberler
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Şampiyonlar belli oldu

Discovery-
puhutv
ortaklığı

Yeni sezona
yeni işler

Filtresiz, 
rötuşsuz
ve modelsiz

Bir Doğuş klasiği, Doğuş Şampiyonlar Ligi’nin bu yılki galipleri 
belli oldu. Sporun keyifli, eğlenceli ve rekabetçi atmosferinde grup 
çalışanlarını bir araya getirerek aralarındaki bağı kuvvetlendiren, 
onlara takım ruhunu aşılayan lig, bu yıl 15’inci kez düzenlendi. 
Mart-mayıs ayları arasında gerçekleştirilen ligde 11 grup şirketi 
11 branşta yarıştı. Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv, Doğuş Oto, 
Doğuş Teknoloji, Doğuş Yayın Grubu, Doğuş İnşaat, Tüvtürk, Do-

ğuş Hospitality & Retail, Leica, Mobilet ve Körfez Havacılık’tan ol-
mak üzere 60 takım ve 250’ye yakın sporcu galibiyet için ter dök-
tü. 130’u aşkın heyecanlı müsabakaya sahne olan ligde 36 takım 
ve 128 kişi dereceye girdi. Ligde en çok birinciliğin sahibi Doğuş 
Otomotiv (yüzme, atletizm erkekler, dart, basketbol) olurken onu 
sırasıyla Doğuş Teknoloji (bovling, bilardo, masa tenisi) ve Doğuş 
Oto (futbol ve karting) takip etti. 

Dünyanın en büyük gerçeğe dayalı içerik üreticisi Discovery 
ile Türkiye’nin en büyük ücretsiz dizi ve film izleme platfor-
mu puhutv, stratejik içerik anlaşması imzaladı. Ortaklık saye-
sinde Discovery’nin eğlence ve yaşam tarzı kanalları TLC ve 
DMAX’in büyük ilgiyle izlenen sağlık/sıra dışı dönüşüm, em-
lak, ev dönüşümü, suç ve araştırma ile aile ilişkilerinin konu 
alındığı gerçeğe dayalı programları önceki ve yeni bölümleriy-
le birlikte hem puhutv.com’da hem de uygulamaları üzerinden 
eş zamanlı olarak kullanıcılara sunuluyor.

Star, yaz sezonuna yepyeni bir dizi ve yarışma programıyla giriş 
yaptı. Başrollerini Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu ve Lavinya Ünlü-
er’in paylaştığı Benim Tatlı Yalanım dizisi, neşeli ve duygu dolu 
bir hikâyeye sahip. Karısı tarafından terk edilen Nejat’ın (Pala-
lı), annesini hiç görmemiş kızı Kayra’ya (Ünlüer) üzülmemesi 
için anlattığı ‘tatlı yalanlarla’ başlayan dizide baba-kızın hayatı, 
Suna’nın (Bekiroğlu) gelişiyle değişiyor... Yönetmen koltuğunda 
Barış Erçetin ve Cihan Vural’ın oturduğu dizi sevilen oyuncu 
kadrosu, sıcacık anlatımı ve eğlenceli hikâyesiyle izleyiciyi ekran 
başına çekiyor. Kapanmadan Kazan ise Star’ın sezona heyecan 
katan yarışma programı. Yayınlandığı her ülkede büyük beğeni 
toplayan ve birbirinden değerli ödüller kazandıran Kapanmadan 
Kazan, ekranların sevilen ismi Alp Kırşan’ın eğlenceli sunumuyla 
Star’da izleyiciyle buluşuyor. İki kişinin beraber yarıştığı formatta 
bir yarışmacı soruları cevaplarken diğer yarışmacı, kapı kapan-
madan ödülleri toplamaya çalışıyor. Bilgi, rekabet ve eğlencenin 
bir arada olduğu yarışmada ister gelin-görümce, ister anne-oğul, 
ister baba-kız, ister karı-koca, ister mahalle arkadaşları beraber 
yarışabiliyor.

Kusursuzluğu yücelten gerçeküstü fotoğraflarla bombardımana 
tutulduğumuz ve güzellik baskısını üzerimizde hissettiğimiz bir 
dönemde Vogue Türkiye, Dove’la birlikte güzelliğe kapsayıcı 
bir bakış açısıyla yaklaşan, fotoğraf hilelerinden ve filtrelerden 
arındırılmış, modelsiz bir sayı hazırladı. Nisan ayında yayımla-
nan sayıda Netflix’in ses getiren dizisi Atypical’ın  parlak oyun-
cusu Brigette Lundy-Paine, Türkiye’den Özge Özpirinçci, Şev-
val Sam, Kalben, Nilipek, Derya Alabora, Ekin Beril ve Aybüke 
Albere, en doğal hâlleriyle objektif karşısına geçti. Bu isimlerin 
yanı sıra standartları reddeden güzellik anlayışları ve özgün 
görünümleriyle Ahsen Eroğlu, Merve Özkaynak, Selen Seyven, 
Aybüke Pusat, Meltem Kazaz, Cansu Akın, Merve Morkoç ve 
Ece Özel rötuşsuz, hilesiz fotoğraflarıyla filtresiz kadınlar sayı-
sına destek verdiler.
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Daha temiz bir dünya için
150 yıl önce istediğimiz her şekli kolayca verebildiğimiz yeni ve harika bir madde keşfettik: Plastik. Ancak bu keşif artık deniz 
yaşamını tehdit ediyor. Her yıl 335 milyon ton plastik üretiliyor ve bunun 8 milyon tonu denize dökülüyor. Balıklar, okyanusu 
plastik maddelerle paylaşıyor hatta suda parçalanan plastikleri besin sanarak tüketiyor... Peki, denizlerde hayatın kirlenmesini 
önlemek için neler yapabiliriz? NTV, Ortak Gelecek: Sıfır Atık adlı özel yayınıyla bu soru ve kaynağına ışık tuttu. Daha temiz bir 
dünya hedefiyle ekrana gelen yayında devletin zirvesinden üreticiye, çevrecilerden kullanıcılara tüm paydaşlarıyla “Geri dönü-
şümü hayatımıza nasıl dâhil ederiz?” sorusunun yanıtı aradı. Ankara’dan İstanbul’a, İzmir’den Diyarbakır’a kadar tüm Türkiye’de 
sorunlar ve çözüm yolları NTV’de masaya yatırıldı. 

Sektörün buluşma yeri
Faaliyetlerine mart ayında başlayan Galata-
port Tanıtım Ofisi, kısa sürede ilgili sektör 
temsilcilerinin buluşma noktası hâline geldi. 
Galataport proje finansmanı çerçevesinde altı 
ayda bir yapılan Bankalar Toplantısı’nın dör-
düncüsüyle başlayan ağırlamalar grup şirket-
leri Doğuş Yayın Grubu, Doğuş Otomotiv, Do-
ğuş Hospitality Grubu, n11.com üst yönetimi 
ve Doğuş Grubu 1. Çeyrek Kurumsal İletişim 
Toplantısı ile devam etti. Tanıtım Ofisi’nde 
ayrıca Galataport’un üyeleri arasına yeni ka-
tıldığı Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, 
Limanlar Güvenlik Konseyi ve gemi acenteleri 
de ağırlanarak projenin geldiği son nokta ilk 
elden, doğru hedef kitlelere aktarılmış oldu.

GastroEkonomi Zirvesi’nin 
VIP sponsoru oldu

Gözleri İstanbul’a çevirdi

Galataport, 12 Mart’ta Tu-
rizm Restoran Yatırımcıları 
ve Gastronomi İşletmeleri 
Derneği (TURYİD) tarafın-
dan düzenlenen 2. Global 
GastroEkonomi Zirvesi’ne 
katıldı ve dernek üyelerinin 
ağırlandığı VIP Öğlen Yeme-
ği’nin sponsoru oldu. Geniş 
katılımın olduğu öğlen ye-
meğine, Galataport İstanbul 
Liman İşletmeciliği ve Yatı-
rımları A.Ş. Genel Müdürü 
Erdem Tavas ev sahipliği 
yaptı. Yemek organizasyo-
nunda kısa bir konuşma 
yapan Tavas, projenin gel-
diği son noktayı anlatarak, 
tamamlandığında Galata-
port’un Türkiye ve İstanbul’a 
katacağı değerden ve özellik-
le de gastronomi sektörüne 
sağlayacağı katkıdan söz etti.

Galataport İstanbul, 8-11 Nisan tarihleri 
arasında Miami’de düzenlenen dünyanın en 
ünlü kruvaziyer fuarı Seatrade Cruise Global 
2019’da sektörün devlerine İstanbul’u ve ge-
lecek yıl martta açılacak Galataport İstanbul 
Kruvaziyer Limanı’nı tanıttı. Galataport İs-
tanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. 
Genel Müdürü Erdem Tavas, İstanbul ve Ga-
lataport’un büyük ilgi gördüğü fuarda proje-
nin tamamlanmasıyla birlikte, tarihi boyunca 
dünyanın en önemli liman kentlerinden biri 
olarak anılan İstanbul’un yeniden bu kimliği-
ne kavuşacağının altını çizdi. Galataport İs-
tanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. 
Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen 
Ayan ise gemi rezervasyonunun 50’yi aştığına 
ve bunların çoğunun ana liman rezervasyonu 
olduğuna dikkat çekti. Rezervasyon yaptı-
ranlar arasında dünyanın en büyük iki gemi 
firması Carnival Corporation ve Royal Carib-
bean Cruises da yer alıyor.



66 BİZ’D 67BİZ’D

Biz’den Haberler

Kendini iyi tanıttı
Doğuş Oto’nun yetkili satış ve servis hizmetlerini yürüttüğü SEAT’ın 
heyecan verici kompakt crossover modeli Arona, yaratıcı reklam 
çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. SEAT, otomotiv sektörünün en 
prestijli organizasyonlarından ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2018 
Gladyatörleri töreninde, yılın outdoor uygulaması alanında Interac-
tive Grafiti Giantboard projesiyle ödülün sahibi oldu. SEAT’ın tari-
hindeki en büyük ürün atılımının parçası olarak çıkan Arona böyle-
ce lansman iletişimi çalışmaları konusunda da markanın en dikkat 
çeken modellerinden biri oldu.

Zingat’tan yeni reklam filmi
“Emlak. Bilgi. Güven.” sloganıyla yola çıkan 
gayrimenkul ve bilgi pazarlama platformu 
Zingat.com’un yeni reklam filmi izleyiciyle 
buluştu. Satılık veya kiralık ev arayanlar için 
bu süreci zahmetsiz ve hızlı bir hâle dönüş-
türen “Zingat Bana Ev Bul” hizmetini esprili 
bir dille aktaran reklam filminin ana mesajı 
ise “Zingat aradığınız evi sizin yerinize arar, 
bulur, sizinle buluşturur.” “Zingat Bana Ev 
Bul” hizmetinden yararlanmak isteyen satılık 
ve kiralık ev arayanların yapması gereken tek 
şey, bilgilerini Zingat.com adresindeki “Zin-
gat Bana Ev Bul” bölümünde paylaşmak veya 
0850 255 10 10 numaralı telefonu aramak.
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