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İlk Bakış

Sıla, “Trafik 
Hayattır!”  
için söyledi
Sıla, Doğuş Otomotiv’in 14’üncü yılını 
geride bırakan kurumsal sorumluluk 
platformu “Trafik Hayattır!” için 
yola çıkıp kamera karşısına geçti. 
Vlogger Rahşan Gülşan ile birlikte 
İstanbul’dan Kapadokya’ya uzanan 
keyifli yolculukta Sıla, emniyet 
kemeri kullanımından sinyal 
vermenin önemine kadar trafikte 
hayat kurtaran önlemlerle ilgili 
önemli mesajlar verdi, ayrıca peri 
bacalarında Trafik Hayattır için özel 
bir dinleti gerçekleştirdi. Sıla’nın 
yer aldığı vlog, Youtube’daki Trafik 
Hayattır kanalında ve Facebook 
sayfasından izlenebilir. 

Volkswagen Binek Araç, ödüllü internet sitesini, geleceğin 
ihtiyaçlarını karşılayacak yepyeni bir tasarım ve içerikle 
yeniledi. Tüm masaüstü ve mobil cihazlarda yüksek 
performans gösteren yeni internet sitesi, kullanıcılara site 

içinde bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşma imkanı sunuyor. 
Site aynı zamanda kullanıcıları modeller, fiyat listeleri, 
araç oluşturucu ve sonunda bilgi formlarına yönlendiren 
kesintisiz bir akış planına sahip. 

Yeni web sitesi yayında

Leica Gallery’den bir festival geçti

Altı ayda bir yayınlanan kültür-sanat dergisi 212’nin 
düzenlediği 212 Uluslararası Fotoğraf Festivali, 11-13 Mayıs 
tarihleri arasında bomontiada’daki Leica Gallery’de 
gerçekleşti. 

Fotoğraf sanatının en özgün çalışmaları yine Leica 
Gallery’de buluştu. Farklı fotoğraf sanatçılarını bir araya 
getirmeyi ve yeteneklerine ışık tutmayı amaçlayan geniş 
çaplı fotoğraf etkinliği olarak tanımlanan 212 Uluslararası 
Fotoğraf Festivali, son yirmi yıldır dünyanın en önemli 
fotoğrafçıları arasında gösterilen Hollandalı Hellen van 
Meene’nin solo sergisine ev sahipliği yaptı. 

Fark yaratan stili ve yetişkinlik sınırındaki genç kızları 
görüntülediği zamansız, mahrem fotoğraflarıyla 
uluslararası çapta övgü toplayan ünlü fotoğrafçı, kişisel ve 
karma sergileri sayesinde Japonya’dan Kore’ye ve ABD’ye  
geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Festivalde, sergileriyle yer alan diğer isimler arasında 
perspektif sihirbazı Alman fotoğrafçı Julia Fullerton-
Batten da vardı. Julia Fullerton-Batten’ın erken dönem 
işlerinin büyük bölümü Almanya, ABD ve Birleşik 

Krallık’ta yaşadığı ergenlik yıllarını, annesiyle babasının 
boşanmasını ve ilk ilişkilerini çağrıştırıyor ve belirgin bir 
yarı-özyaşamöyküsü esini taşıyor. 

Festival ziyaretçileri, İspanya’nın insan psikolojisini konu 
alan fotoğraflarıyla ünlü, sofistike fotoğrafçılarından 
Alicia Moneva’nın eserlerini görme imkanı da buldu. 
Festivali renklendiren diğer bir isim ise, Doğu Avrupa’nın 
en başarılı fotoğraf inisiyatifi Eastreet oldu. Polonya 
merkezli inisiyatif, dünyayı dolaşan karma sergilerini 
ilk defa İstanbul’daki fotoğraf severlerle buluşturdu. 
Festivalde ayrıca çeşitli atölyeler, konuşmalar, portfolyo 
değerlendirmeleri ve Goethe Institut’un katkılarıyla 
gerçekleştirilen Photography on Film isimli bir film 
programı da yer aldı. 

Can Dağarslanı, Olga Bozalp ve Sinan Tuncay’ın yer aldığı 
bir Yeni Genç Yetenekler Karma Sergisi de festivale renk 
katan etkinliklerden biri oldu. Seçilen eserlerin tamamı, 
kimlik ve mekan temaları etrafında, algı ve rafine ifade 
biçimleri ekseninde buluştu. Kendi aralarında bir diyalog 
yaratacak şekilde yerleştirilen eserler bu sayede düşünce 
ve duygu arasında salınan hassas dengeyi kurabildi. ■
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Yerçekimine meydan okuyun
Yenilikçi performans spor giyim, ayakkabı ve aksesuar markası Under Armour,  
son ürünü HOVR ile koşu ayakkabısı teknolojilerinde fark yaratıyor. 

Koşu sporuna gönül vermiş herkesin bildiği gibi, koşunun en 
büyük destekçisi, ayaklarınızı maksimum derecede destek-
leyen ayakkabılar. 1996 yılında Amerikalı futbolcu Kevin 
Plank tarafından kurulan Under Armour’un geliştirdiği koşu 

ayakkabısı UA HOVR ile koşmaktan ziyade, uçacaksınız. Yenilikçi 
yastıklama teknolojisi sayesinde maksimum enerji dönüşü sağlayan 
ayakkabı, darbe emilimi özelliğine sahip tabanıyla da sporcuların 
koşu sırasında konforunu ve performansını en üst seviyeye çıkarı-
yor. Performansın ve teknolojinin zirve noktası HOVR, sahip olduğu 

enerji ağı sayesinde orta tabanın şeklini korumasında yardımcı olu-
yor. Darbe emilim özelliğine sahip taban ise yorgunluk hissini azal-
tarak performansı en üst seviyeye çıkarıyor. Dayanıklılık, yastıklama 
ve enerji dönüşümünün mükemmel uyumunu yansıtan HOVR, 
Phantom ve Sonic olmak üzere iki farklı model ile geçtiğimiz şubat 
raflarda yerini aldı. 

HOVR ilgili daha fazla bilgi için http://www.underarmour.com.
tr’yi ziyaret edebilir, Instagram @underamourturkey hesabını ve Fa-
cebook sayfası Under Armour Turkey’i takip edebilirsiniz. 

Cappadox’ta 
büyülü sesler
Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen müzik, çağdaş 
sanat, gastronomi ve açık hava festivali Cappadox, yine 
katılanlara Kapadaokya’nın özel coğrafyasında büyülü bir 
deneyim yaşattı. Ulusal ve uluslararası çağdaş sanatçıları 
ve Kapadokya’dan ilham alan üretimlerini sanatseverlerle 
buluşturan Cappadox’un bu yılki teması ise “sessizlik”ti. 

İlk kez 2014 yılında düzenlenmeye başlayan ve Pozitif 
tarafından Volkswagen ana sponsorluğunda düzenlenen 
Cappadox’ta altı gün boyunca farklı disiplinlerin bir arada 
harmanlandığı özel bir program sunuldu. Bu yıl Uçhisar, 
Göreme ve Ortahisar olmak üzere üç kasabaya yayılan 
Cappadox kapsamında canlı müzik, çağdaş sanat sergisi, 
sanat performansları, atölyeler, gastronomi tadımları, 
açık hava yürüyüşleri, bisiklet turları, koşu, yoga ve 
meditasyondan oluşan toplam 141 etkinlik, 9 çağdaş sanat 
performansı, 65 atölye, 21 farklı mekanda gerçekleşti. Yerel 
zanaatkarlara yer veren pazar yeri alanında gerçekleştirilen 
atölyelere de hem yerli katılımcıların hem de ABD, Japonya, 
Çin, Brezilya, Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkelerden gelen 
ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu.

Çok özel bir coğrafya

Canlı performanslar, Kapadokya’nın coğrafyasıyla 
bütünleşen birbirinden özgün mekanlarda gerçekleşti. 
Bazı performanslar kapsamında ise müzisyenler eyircilerin 
arasına katılarak vadilerde yankılanan şarkılar söylediler. 
Dünya cazının yaşayan efsanesi Etiyopyalı Mulatu Astake, 
Perili Ozanlar Vadisi Volkswagen Sahnesi’nin açılışını 
yapan müzisyen oldu. Cappadox’luları Perili Ozanlar Vadisi 
konserlerine adeta yüksek bir enerjiyle hazırlayan Mulatu 
Astatke’nin sahnedeki sürprizi ise İlhan Erşahin’di. 

Psychedelia & club müziğine ekledikleri elektronik gitarla 
Perili Ozanlar Vadisi Psikedelik Sahne’ye uyum sağlayan 
Fontan, yüksek tempolu canlı performansı ve sahnedeki ışık 
şovuyla Cappadoxlularıa hatırlanacak bir müzik deneyimi 
yaşattı. ALA.NI ise sesi ve sempatikliğiyle Uçhisar Çiftlik Evi 
Garanti Sahnesi’ne gelenleri farklı bir yolculuğa çıkardı. 
Sanatçı, yıldızlar altında çıplak sesle söylediği şarkılar ile 
müzikseverleri adeta dingin bir yolculuğa çıkardı.
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Ülkemizde ve dünyada pek çok sanatçının fotoğ-
raflarını çekmiş ve adını fotoğrafla ilgilenin ya da ilgi-
lenmeyin hemen herkesin bildiği bir sanatçı Ara Güler. 
Onun sayesinde pek çok yazarın görünüşünü şu an ki-
tap kapaklarını süsleyen fotoğraflarıyla biliyoruz. Sade-
ce bu da değil, Türkiye’nin gündelik hayatına da ayna 
tutmuş bir isim. Onu böylesine özel kılan nedir? 

Türkiye’de fotoğraf denilince akla ilk gelen isim Ara Güler, 
fotoğraf yolculuğunda 70 yılı geride bırakırken, kariyerinde 
dünyaca ünlü birçok kişiyi ve tarihin yapraklarında yerini al-
mış pek çok olayı sayısız kareyle belgelemiş nevi şahsına mün-
hasır bir kişilik. Onu böylesine özel kılan kendisini fotoğraf 
sanatçısı olarak değil, ‘foto muhabiri’ olarak tanımlamasıdır. 
Gerçekten de 20. yüzyılın görsel tarih anlatıcısıdır Ara Güler. 
Salvador Dali, Pablo Picasso ve Alfred Hitchcock gibi dün-
yaya mâl olmuş sanatçıların dışında İstanbul’un sokaklarını 
da anlatır fotoğraflarıyla; Dali’nin büyülü dünyasını da anla-
tır, Galata’da balık tutan balıkçının dünyasında da bir gizem 
bulur. Güler’in bu başarısını bütün dünyasında görebilmek 
mümkün. 

Ara Güler’in dünyasını daha yakından öğrenmek için 
soralım o zaman, fotoğrafla ilişkisi nerede ve nasıl baş-
ladı? Dünyada nasıl bir öneme sahip Güler? 

1928 yılında İstanbul’da hayata gözlerini açan Güler, ço-
cukluk yıllarında sinemadan etkilenerek Muhsin Ertuğrul’un 

yanında tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı. Aynı yıllarda bazı 
edebiyat dergilerinde ve Ermenice gazetelerde öyküleri ya-
yımlandı. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi İkti-
sat Fakültesi’ne devam etti. Ancak foto muhabiri olmaya karar 
vererek üniversiteyi yarıda bıraktı ve askerlik hizmetini yerine 
getirdi. 

Gazetecilik yaşamına 1950’de Yeni İstanbul gazetesin-
de başladı. 1956’da Time Life, 1958’de Paris Match ve Stern 
dergilerinin Yakındoğu foto muhabiri olarak görev aldı. Aynı 
dönemlerde Magnum Photos’la ilişkisi başladı ve Magnum 
Photos onun fotoğraflarının dağıtımını üstlendi. 1961’de İn-
giltere’de yayımlanan British Journal of Photography Year 
Book, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak 
tanımladı ve aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derne-
ği’ne (ASMP) kabul edildi, bu kuruluşun Türkiye’den tek üyesi 
oldu. 1962’de Almanya’da Master of Leica unvanını kazandı, 
aynı yıl fotoğraf dünyasının o dönemdeki en önemli yayını 
olan Camera dergisi onunla ilgili özel sayı yayımladı. 1967’de 
Kanada’da açılan “İnsanların Dünyasına Bakışlar”, 1968’de 
New York Modern Sanatlar Galerisi’nde düzenlenen “Renkli 
Fotoğrafın 10 Ustası” sergisinde ve aynı yıl Köln’de Fotokina 
Fuarı’nda yapıtları sergilendi. 1974’de Amerika Birleşik Dev-
letleri’ne davet edildi ve Dustin Hoffman’dan Alfred Hitchco-
ck’a birçok ünlü Amerikalının fotoğraflarını çektikten sonra 
“Yaratıcı Amerikalılar” adlı sergisini dünyanın pek çok ken-
tinde sergiledi. 

Ara Güler’in 
kıymetli emaneti 
gelecek kuşaklara 
taşınıyor
Ünü Türkiye’yi aşmış, işleriyle bütün dünyaya ilham veren fotoğraf 
sanatçısı Ara Güler’in arşivi, yönetim kurulu başkanı olduğu Ara Güler 
Doğuş Sanat ve Müzecilik A.Ş. tarafından kapsamlı biçimde ele alınıyor. 
Çalışmalar sonucunda Güler’in kıymetli arşivi Ara Güler Arşiv ve Araştırma 
Merkezi ile Ara Güler Müzesi’nde izleyiciye açılacak. Sanatçının yıllara 
direnen, ofis olarak kullandığı Güler Apartmanı ise sanatçı müzesi 
olarak kapılarını ziyaretçilerine açacak. Ara Güler’in bu kıymetli emaneti 
etrafında yapılan çalışmaları tüm detaylarıyla Doğuş Grubu Sanat 
Danışmanı Çağla Saraç’tan dinledik. 

Yakın Plan
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2002 yılında Fransız hükümeti tarafından Lejion D’Honneur; 
Officier Des Arts Et Des Lettre, 2009’da Paris Belediyesi tarafın-
dan La Médaille de la Ville de Paris unvanları verildi. 2005 yılın-
da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük 
Ödülü, 2008’de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Kültür Sanat Hizmet Ödülü, 2009’da Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üstün Hizmet Ödülü, yine aynı yıl ABD’de Lucie Awards 
Yaşam Boyu Onur Ödülü ve 2011’de Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. 
90 yıllık yaşamına sayısız ödül ve sergi sığdıran Güler, Bertrand 
Russell’dan Winston Churchill’e, Sophia Loren’den Picasso’ya, 
Salvador Dali’ye kadar birçok ünlü ismin fotoğrafını çekti, onlar-
la röportajlar yaptı. 

Ara Güler ürettiği eserlerle kültürel bir mirasa sahip. 
Günümüzde internet sayesinde bunların bir kısmına ulaş-
mak mümkün olsa da pek çoğu arşivde saklı durumda. 
Doğuş Grubu Ara Güler ile nasıl bir ortaklık kuruyor, bize 
bu ortaklığın hikâyesini anlatabilir misiniz? 

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) 2017 yılı 
içerisinde kuruldu; Ara Güler Müzesi’nin ilk ayağı olan bomon-
tiada’daki galerilerin açılışını ise önümüzdeki aylarda gerçekleş-
tirmeyi planlıyoruz. AGAVAM’ın kuruluşu ve müze için devam 
eden çalışmaların temelinin uzun yıllar öncesine dayandığını 
söyleyebiliriz. Doğuş Şirketler Grubu Başkanı merhum Ayhan 
Şahenk ve Türk fotoğraf sanatının ustası Ara Güler’in tanışma-
ları Ara Bey’in Doğuş İnşaat’ın yurtiçi ve yurtdışı projelerini fo-
toğraflamaya başladığı yıllara dayanıyor. Doğuş Grubu Başkanı 
Ferit Şahenk ise iyi bir koleksiyonu bulunan, fotoğraf sanatıyla 
yakından ilgili bir kişi. Bugün geldiğimiz nokta, kesintisiz devam 
etmiş bir dostluk sürecinin doğal olarak vardığı yerdir. 

En büyük avantajlarımızdan biri bu zengin arşivi Ara Gü-
ler’in sağlığında kendisinin desteği ile çalışıyor olmamız. Önem-
sediğimiz bir diğer husus ise bu kapsamlı projeleri yürütürken 
uzmanlıkları doğrultusunda farklı grup şirketlerimizden profes-
yonel destek alıyor olmamız. Bu projeye katkısı olan herkesin se-
vinç ve heyecanla destek vermesi bizleri çok mutlu ediyor. Doğuş 
Grubu CEO’su Hüsnü Akhan’ın yönetim kurulunda olması ise bu 
kurumlara verilen önemin göstergelerindendir. 

Resmi süreç ise Eylül 2016’da Ara Güler ile Doğuş Grubu 
arasında gerçekleşen anlaşma ve Ara Güler Doğuş Sanat ve Mü-
zecilik A.Ş.’nin kuruluşu ile başlıyor. Ara Güler Müzesi ve Ara 
Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi bahsi geçen şirket tarafından 
profesyonel düzeyde yönetilen ancak kâr amacı gütmeyen iki 
sanat kurumu olarak hayata geçiriliyor. Birbirini operasyon ve 
içerik anlamında besleyecek ve koordineli çalışacak olan bu iki 
kurum ziyaretçiye açık ve araştırmacılara destek olacak şekilde 
kurgulandı. Çok kıymetli bir kaynak olan Ara Güler arşivinin bü-
tün olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılması, bu süreçte 
fotoğraf sanatının bu arşiv üzerinden çeşitli yöntemlerle destek-
lenmesi temel hedefimizdir. 

Ara Güler’in tüm arşivinin Ara Güler Doğuş Sanat ve 
Müzecilik A.Ş.’ye devredilmesinin sebepleri nedir? Dünya-
da bu tarz yapılanmaların örnekleri var mı? 

Yıllar boyunca pek çok önemli yayında görev yapan, dün-
yaca ünlü bir foto muhabiri ve kuşkusuz Türkiye’nin en bilinen 
fotoğrafçısı olan Ara Güler’in 2016 sonunda dev külliyatını 
Doğuş Grubu’na devretmesi çokça tartışıldı. Konu hakkında pek 

çok spekülasyon yapıldı. Doğuş Grubu olarak biz konuya şöyle 
yaklaşıyoruz, Ara Güler arşivinin sorumluluğunu devraldık ve 
bu arşivi en sağlıklı şartlarda korumaya, en doğru yöntemlerle 
paylaşmaya ve topluma en faydalı şekilde yorum ve kullanıma 
açmak niyetindeyiz. Ara Güler arşivi önemli bir değer, biz bu de-
ğere değer katmak üzere çalışıyoruz. 

Dünyada ve Türkiye’de kurumsallaşmış önemli arşivler mev-
cut. Yapı Kredi Selahattin Giz Koleksiyonu güzel bir örnek, SALT 
bünyesinde farklı ölçeklerde çeşitli fotoğraf koleksiyonları var. 
Üniversitelerin, devlet kurumlarının ellerinde bulunan fotoğraf 
koleksiyonları var. Her çalışma kendi içerisinde geliştirdiği yön-
temler ile örnek teşkil etmektedir. Ara Güler Arşivi’nin uluslara-
rası standartlarda örnek bir yapı olacağına inanıyoruz. Bunun bir 
sinyalini de Mayıs 2017’de Beyrut’ta davetli olarak katıldığımız 
Middle East Photograph Preservation Initiative (MEPPI) sem-
pozyumunda vermiş olduk. Çağdaş Fotoğraf Pratikleri ve Bölge-

sel Kurumsal Yapılanmalar panelinde dikkat çekici bir yapılanma 
örneği olarak çok ilgi gördük. Literatüre fotoğraf arşivciliği ve 
arşiv yönetimi alanında da katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. 

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin ülkemiz ve 
dünya açısından önemi nedir? Merkezde neler bulunacak, 
konuklar ziyarete geldiğinde nelerle karşılaşacaklar? 

Doğuş Grubu vizyonu ve misyonu çerçevesinde her zaman 
topluma katkı sağlayan projeleri üretmekte ve desteklemektedir. 
Ara Güler Müzesi de zenginlik ve kapsam açısından Türkiye’de 
öne çıkan bir fotoğraf müzesi olacaktır. Müzede Ara Güler’in 
kütüphanesi, yazışmaları, notları, dünyanın çeşitli yerlerinden 
topladığı hatıra eşyaları, ödülleri, afişleri, makine ve objektifleri 
ve sanat eseri koleksiyonu sergilenecek. Bu koleksiyon uzun za-
mandır Galatasaray’daki aile apartmanı’nda bekliyordu. Yani zi-
yaretçiler uzun süredir gizli kalmış pek çok eseri ilk kez görecek. 
Burası Türkiye’nin ilk fotoğraf sanatçısı müzesi olacak.

Gerçek anlamıyla tarihin tozlu raflarındaki eserler 
gün yüzüne çıkmış olacak demek bu durumda. Peki 
müze için şimdiye kadar ne gibi çalışmalar yapıldı? 

Müzenin bel kemiği olan arşivi ilk bulunduğu adres olan 
Galatasaray’daki Güler Apartmanı’nda çalışmaya başladık. 
Tespit ve tasnif çalışmaları ile ilk envanter dökümü Güler 
Apartmanında yapıldı ve ardından Ara Güler Arşiv ve Araştır-
ma Merkezi’ne taşındı. Burada Güler’e ait fotoğraflar, belgeler, 
ekipmanlar ve sanat eserleri ayrı ayrı depolandı. Apartman-
daki arşiv materyalleri ve eşyalar toplanırken neyin nereden 
alındığına dair detaylı bir adresleme çalışması yapıldı; ör-

Yakın Plan
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neğin bir saksının ya da masanın üzerindeki fotoğrafın tam 
olarak nerede durduğu biliniyor artık. Böylelikle Ara Güler’in 
çalışma alanı ve arşivi Güler Apartmanı’na geri getirildiğinde 
ilk durdukları yere yerleştirilebilecek. AGAVAM’daki fotoğra-
fik malzeme ve diğer arşiv materyalleri konservasyon ekibi ta-
rafından yapılan pasif konservasyonun ardından Doğuş Tek-
noloji ile birlikte geliştirilen arşiv programımıza kaydediliyor. 
Buradan alınan form ile birlikte taramaya giden materyal geri 
geldiğinde müze standartlarında asitsiz dosya ve kutulara ko-
nularak sabit nem ve sıcaklıkta tutulan kalıcı arşiv odasındaki 
dolaplara yerleştiriliyor. 

Müzenin en önemli iki ayağından biri olan Güler 
Apartmanı hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Güler Apartmanı, Beyoğlu Galatasaray’da, Ara Bey’in 
gençlik yıllarında ailesiyle yaşadığı, sonrasında ofis ve çalışma 
mekânı olarak kullandığı, karanlık odasının ve arşivinin bu-
lunduğu bir bina. Ara Bey’in yaşamı ile sıkı bağı olması sebe-
biyle de tarihi öneme sahip. Ara Güler ile özdeşleşmiş bir yer 
olması sebebiyle onun hayatını, sanatını ve sanatçı kişiliğini 
anlatmanın en doğru adreslerinden biri burası olacaktır. Şu 
anda Güler Apartmanı’nda rolöve, restitüsyon ve restoras-
yon proje çalışmaları yapılıyor. Alt yapı ve inşaat çalışmaları 
sonrasında bina içerisinde Ara Bey’in çalışma ve arşiv alanı, 
karanlık odası orijinal malzemeler ve mobilyalar ile birebir 
tekrar kurulacak ve ziyarete açılacak. Güler Apartmanının İs-
tanbul’un önemli tarihi ve kültürel akslarından birinin üzerin-
de bulunması da diğer bir önemli unsur.

Günümüzde müzelerin kapsamı genişletilmiş durum-
da. Müzelerde yalnızca bir şeyler sergilemenin dışında 
pek çok aktiviteye ya da çalışmaya fırsat veriliyor. Bu ko-
nuda ne tür çalışmalar yapılıyor? 

Doğuş Grubu olarak bu konuda üzerine de en ince ayrıntıya 
kadar düşündük, çünkü bu proje yalnızca bir sergi sahası ola-
cak müze ile sınırlı değil, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi 
projenin en önemli ayaklarından biri. AGAVAM hem bomontia-
da’daki hem de Galatasaray’daki müzenin mutfağını oluşturacak. 

Galatasaray’daki müzeyi bir sanatçı müzesi, tarihi bir ev ile çağdaş 
sergilemelere ve aktivitelere imkân verecek bir mekan olarak ha-
yal ediyoruz. Her iki taraf da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 
özel müze statüsünde olacak. Galatasaray’daki müze biraz daha 
Ara Güler’in özel hayatını, gündelik yaşamını, üretim sürecini 
yansıtacak bir yer olacak. Aslına sadık kalarak tekrar yapılandı-
rılacak olan mekanlarda izleyici Ara Güler nerede çalışmış, nasıl 
bir ortamda vakit geçirmiş, misafirlerini ağırlamış, arşiv düzeni 
nasılmış görebilecek. Ara Bey’in bıraktığı gibi koruyacağız. bo-
montiada tarafı fotoğraf sanatını özendirici, destekleyici, genç-
lerle, sanatçılarla işbirliği içerisinde bir sanat alanı olacak. Leica 
Store, Leica Academy ve Leica Gallery’nin bulunduğu bomon-
tiada’nın Ara Güler arşivinin ve müzenin bir ayağının da içinde 
yer alması ile bir fotoğraf üssü haline geleceğine inanıyoruz. Bu 
doğrultuda müze ve arşiv olarak Leica ile yakın işbirliği içerisin-
de olmayı planlıyoruz. Türkiye’de fotoğraf özelinde faaliyet gös-
teren kurumlar anlamında çok eksiklik olduğunun farkındayız 
Bu sebeple fotoğrafa olan ilginin tekrar canlandırılabileceği bir 
alan yaratmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. AGAVAM’da-
ki çalışmalarımız sonucunda dijitalleştireceğimiz Ara Güler arşi-
vindeki tüm fotoğraf, belge, yazışma ve yayınların veritabanında 
olduğu bir portalımız olacak. Bu veritabanı sayesinde halka açık 
biçimde fotoğraflara ve diğer belgelere online olarak da erişim 
mümkün olacak. 

Ara Güler ile bütün süreç boyunca nasıl bir iletişim 
halinde oldunuz? Güler, Doğuş Grubu ile çalışma süreci-
ni nasıl değerlendiriyor? 

Öncelikle, Ara Güler, Doğuş Grubu ile birlikte arşivin yö-
netilmesi amacıyla kurulmuş olan şirketin başkanlık görevi-
ni sürdürüyor. Bu kendisi için de, müzenin felsefesi için de 
oldukça önemli bir nokta. Ara Bey her adımımızda bizimle 
işbirliği içerisinde ve destek oluyor. Kendisi Ara Güler Doğuş 
Sanat ve Müzecilik A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı olarak 
çalışmalarımız hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor. Top-
lanıp ortak kararlar alıyoruz ve süreci birlikte yönetiyoruz. 
Ara Bey, zaman zaman arşiv ekibiyle bomontiada’da bir araya 
gelerek sorularımızı cevaplıyor ve eksik bilgileri tamamlıyor. 

AGAVAM’da yapılan çalışmaları gördükçe dünyada eşi 
benzeri olmayan bir projeyi hayata geçirdiğimizi kendisi de 
ifade ediyor. Bir sanatçı adına bu kapsamda bir arşiv çalışma-
sına denk gelmediğini kendisinden de duyuyoruz. Bu sebeple 
çok mutlu. Arşivinin gelecek nesillere kalması onun en büyük 
mutluluğu.

Fotoğrafik malzemenin ve diğer koleksiyon eserlerin içe-
riğini, hikâyesini kendisinden dinlemek ve kaydediyor olmak 
bizim için çok kıymetli. Duayen fotoğrafçı evinin müze haline 
dönüşecek oluşuyla ilgili “Ben ölünce namım kurulan şirket 
üzerinden devam edecek. Arşivin korunması da Ara Güler 
Müzesi sayesinde sürdürülecek” diyor. 

Güler arşiv kapsamında kendi koleksiyonu ve eşyalarının 
da dâhil olmasına dair de “Mesela düşün; bir makineye bağla-
nıyorsun, onunla dünyaya bakıyorsun. Mesela bütün fotoğraf-
çılarda 40 tane makine vardır. Fotoğrafçının onları vermemesi 
olmaz, arşivde demirbaş olarak kalması iyi olur. 3097’deyiz 
mesela, ne olacak? Senin makinelerin kalmış olacak. Onları 
o zamanki teknolojiyle kimse kullanamıyor olacak. Çünkü 

başka türlü makineler çıkmıştır, film değişmiştir. Nasıl dijital 
geldi de öteki bütün şeyler gittiyse, günümüzde kullandığımız 
kameralar da bir gün öyle olacak. Bunu durdurmanın imkânı 
yok” diyor. 

Güler sanat koleksiyonunun arkadaşlarının hediyelerin-
den oluştuğunu belirtirken, böyle çeşitliliğe sahip bir arşivin 
tek çatı altında toplanıyor olmasının doğru olduğunu söylü-
yor. Bu görevi yerine getirmesi amacıyla Doğuş Grubu’nu seç-
mesinin sebebini ise “Doğuş bu arşivi kendisine mal etmek 
istemez. Diğerleri köprü yapar mesela hemen mührünü vurur 
üstüne. Bunlar insanları sinirlendirir” diyerek açıklıyor. Öte 
yandan Doğuş Grubu’yla ilişkisi çok uzun yıllara dayanıyor 
Ara Bey’in: “Onlar inşaat yapıyorlardı ben de onların inşa-
atlarının fotoğrafını çekiyordum. Ayhan Şahenk’le beraber 
madenlerine giderdik; toprağın dibine. Beni bir gün tarantula 
kovaladı Yemen’de. Ayhan Şahenk’le beraberdik. Ben şantiye-
de kalıyordum. Benim şantiyeye gitmem daha iyi, çünkü ora-
da bir şey bulurum, işçiler nasıl çalışıyor incelerim, bir şey 
çekmem gerekir. Bunlar mühim şeylerdir. Yemen’den başka bir 
sürü yerde daha inşaatları çektim. Sonrasında da görüşmeye 
devam ettik.” diyor.

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi’nin ve Ara Gü-
ler Müzesi’nin açılması ve arşivin sergilenmesi ile ilgili 
zamansal öngörünüz nedir? 

Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi bomontiada’da iş-
lemeye başladı. Arşiv ekiplerinin çalışmalarını aksatmadan 
dışarıdan gelen talepleri kısmen karşılamaya başladık. Mü-
zenin ilk ayağı bomontiada’da ALT’ın da bulunduğu blokta 
önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek. Güler Apartmanının 
müzeye dönüşme süreci ise biraz daha zaman alacak ancak 
aktif olarak çalışmalarımız hızla devam ediyor. ■

Yakın Plan
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En unutulmaz 
restoran deneyimi, 
o anda sizinle 
birlikte olan 
insanlarla ve içinde 
bulunduğunuz 
ruh haliyle ilgilidir.

Kahve Molası

Bize d.ream’le yolculuğunuzdan söz eder misiniz – her 
şey nasıl başladı? 

Aslında yolculuğum Ekim 2014’te Bay Şahenk ve Tevfik Ak-
dağ ile Paris’te Şef Alain Ducasse ile Plaza-Athenee’de tanıştığımda 
başladı. O dönemde C.O.O ve Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak 
Alain Ducasse Group’ta çalışıyordum. Görüşmemizden büyük ke-
yif aldım ve Bay Şahenk’in kişiliği ve tutkusu çok hoşuma gitti. Bay 
Şahenk tarafından Doğuş ile bağlantı kurmak ve şirket hakkında 
bilgi almak için İstanbul’a davet edildim. Şüphesiz şirket ve tesisleri 
genel olarak epey etkileyiciydi fakat Turizm Başkanı Naci Başerdem 
ve Bay Erman Yerdelen ile tanışma fırsatına sahip oldum. Her ikisi 
de harika kişiliklere sahip ve bana evimdeymişim gibi hissettirdiler. 
Bu iki deneyim bana Doğuş Grubu’nda insanın temel unsur oldu-
ğunu gösterdi ve bu ruh ile bakış açısı bana rahat hissettirdi. Ayrıca 
bu kadar büyük bir grubun içinde böyle bir hisse sahip olabilmek 
beni şaşırttı. Bu benim Doğuş ile çalışma tercihimdeki kilit faktördür. 
Ayrıca Bay Şahenk’in vizyonu ve projesi de özgün ve epey cezbedici.  

d.ream International Gıda & İçecek Markaları’ndan siz so-
rumlusunuz. d.ream olarak güncel programınızda neler var?

Önümüzde muhteşem bir yolculuk var. Zamanımın bir kıs-
mını bu müthiş konsepti geliştirmek için Coya markası bünye-
sinde güçlü bir ekip kurmakla geçirdim. Şu anda, sadece bir-
kaçını saymak gerekirse Monako, New York, Los Angeles ve 
Milan’da markayı geliştirmek için harekete geçtik. İspanya’daki 
Paraguas grubu ile yürüttüğümüz ortaklık da epey gelecek vaat 
ediyor. Onların organizasyonunu yapılandırıyoruz ve Ama-
zonice gibi markalarını Londra, Miami, Paris, Mexico City’de 
geliştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca, en iyi uygulamaları ve dünya 

çapındaki fırsatları paylaşmak üzere Azumi grubu ile yakın-
dan işbirliği içindeyiz. Rüya ve Nusret gibi Türk konseptleri-
mize uluslararası pazarların destek ve bilgisini katmayı amaç-
lıyoruz. Yaratılacak yeni konseptler üzerinde çalışmaya da 
devam edeceğiz ve yeni umut vaat eden ortaklıklara açık olacağız.   

Konuk ağırlama sektöründe nereden ilham alıyorsunuz? 
Size göre bu sektörün hangi alanları kritik bir önem taşıyor?

İlham çevremizde her yerdedir. Bu işte, deneyim ve uzman-
lık dışındaki en önemli şey meraklı ve tutkulu olmaktır. Çev-
remizde ve diğer ülkelerde neler olup bittiğini merak etmek ve 
insanlar ile sektör konusunda tutkulu olmak faydalı olacaktır. 

Sizce son günlerde insanların gurme alışkanlıkları ne 
yönde ilerliyor?

Son zamanlarda insanların iki kilit unsuru aradıklarına ina-
nıyorum: Özgürlük ve deneyim. Artık daha fazla seçeneğe sahip 
olmak, yemek paylaşmak, dışarı çıktıklarında kurallara uymaya 
zorlanmamak ve en önemlisi de her anlamda bir deneyim yaşa-
mak istiyorlar. Seyahat etmek, eğlenmek ve keşfetmek istiyorlar.  

Peki, gelecek beş yıl içerisinde özellikle şaşırtıcı olacağını 
düşündüğünüz bir yiyecek-içecek trendi/akımı var mı?

Ben birbirine zıt iki trendin büyük bir hayranıyım: Bun-
lardan biri mono-konsept. En iyi ürünle, oldukça spesifik bir 
niş pazarın en iyisi olmak. Ve diğeri de güçlü mutfak kültürü 
ve konseptleriyle bir yaşam biçimi sunmak. Örneğin ben Rü-
ya’nın en büyük hayranlarından biriyim. Ayrıca Akdeniz mutfa-
ğının başka bir uluslararası düzeye taşınmadığına inanıyorum.   

d.ream, çatısı altındaki markalarla dünyanın tüm lezzetlerini 
kapsayan özel bir gurme deneyimi yaşatıyor konuklarına. Yola 
birlikte devam ettiği isimlerin bu konudaki uzmanlıkları işte bu 
deneyimi herkes için ayrıcalıklı kılıyor. Yeme-içme sektöründeki 
başarılarıyla tüm dünyanın yakından takip ettiği Jean-
François Casanova, 2014’ten bu yana d.ream International’da 
operasyonları yönetiyor. Casanova’yla sektörün dinamikleri ve 
gurme alışkanlıkları üzerine konuştuk.

Röportaj :  B i ray  Anı l  B i rer 
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Kahve Molası

Kendi sektörünüzde nasıl bir adım önde kalmayı başarıyor-
sunuz? Bir yönetici olarak yüzleştiğiniz zorluklar neler?

Bir adım önde olmak için konuklarınızla temas halinde ve resto-
ranların içinde olmanız gerekiyor; önce kendinizinkinde ve sonra da 
başkalarınınkinde… Görenler her detaya önem verdiğinizin ve ko-
nuklarınız için neler yaptığınızın farkında olmalı. Yönetici olarak en 
büyük zorluk stratejiler ile güncel tablo arasındaki dengeyi sağlamak ve 
bir yandan da ekiplerle bağlantı kurabilmek. Bu epey çaba gerektiriyor.   

Sizin sektörünüzde akıl hocaları ne kadar önemlidir? Si-
zin akıl hocalarınız size ne öğretti?

Akıl hocaları, tutkunun yönlendirdiği ve oldukça talepkar olan 
bir sektörde kariyer yapmak için çok önemli bir rol oynar. Benim akıl 
hocalarım da kariyerimde kilit rol oynamıştır. Bana pek çok şey öğ-
rettiler. Bunlar arasında ekiplerinizi çok zorlayarak ama gerektiğinde 
onlar için ciddi şekilde mücadele vererek sadakatin nasıl yaratılacağı 
da vardı. Sanırım öğrendiğim diğer iki kilit ders de şunlardı: insan-
lara ne istediklerini vermeyi ve onları eğitmeye çalışmamayı unutma 
ve her detaya dikkat et.

   
Bir gurme duayeni olmak işiniz için ne kadar fayda sağ-
lıyor? 

Yemeğe çok düşkün olduğum açık. Yemek yemeye bayılırım. 
Yeni yemekler, kültürler keşfetmek; damak zevkimi inceltmek… 
Söz konusu damat tadı ve tadım olduğunda, muhtemelen dünya-
daki en iyi şefle birlikte çalıştığım için çok şanslıydım. Alain Du-
casse’nin yanında 200’ün üzerinde eksiksiz tadım yaptım, 20’nin 

üzerinde açılışa katıldım ve pek çok şey öğrendim. En büyük tut-
kularımdan biri de şaraptır. Bir şarap mahzenim var ve bu konuda 
çok hassasımdır. 

En sevdiğiniz mutfak hangisi? 
Güney Fransa ve İtalya’nın mutfaklarına bayılırım. Neredeyse 

buralarda büyüdüm diyebilirim ama daha da önemlisi en iyi ürün-
ler orada yetişiyor ve bu mutfaklar büyükannelerin basit ve şatafatsız 
mutfağını sunuyor. 

 
Londra’yı ziyaret edenler için kişisel tavsiyeleriniz nelerdir?

Restoranlar bakımından, Coya Mayfair ve Roka Charlotte Street; 
Londra’nın uluslararası yemek dünyasının başkenti haline geldiğini 
kanıtıyor. Bunun dışında Londra pek çok harikaya ev sahipliği yapı-
yor. Eğer fırsatınız varsa Royal Albert Hall’a gidin bir konser izleyin, 
Saville Row’daki terzi dükkanlarını gezin, Abbey Road stüdyolarını, 
Canary Wharf ’ı, Hyde Park’ı veya Regents Park’ı, pazarları keşfedin 
ve futbol hayranları için: Mutlaka Londra’da bir futbol maçı izleyin.  

En unutulmaz restoran deneyiminiz hangisiydi? Sizi en 
çok ne etkiledi?

En unutulmaz restoran deneyimi, o anda sizinle birlikte olan 
insanlarla ve içinde bulunduğunuz ruh haliyle ilgilidir. Monako’daki 
Louis XV’de babamın 80’inci doğum günü yemeğini asla unutmaya-
cağım sanırım. Alain Ducasse’ın üç Michelin yıldızlı restoranı… Ge-
nel olarak deneyimin kendisi hayret vericiydi ama babamın gözleri ve 
mutluluğu her şeye değerdi. ■

Amazonico

Coya
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G u r m e

kimliğini de dışa vuruyor. Büyülü atmosferi ile günlük hayattan çekip 
koparan, gizemli ama bir o kadar da tanıdık ve eğlenceli. Mekânın 
kapısında bir tabela bulunmaması, sahne alacak grupların ya da ya-
pılacak müzik programlarının gün içinde ilan edilmesi de bunun bir 
göstergesi.

Klasik ve retro öğeleri birleştiren atmosferi ile Angie, Bebek 
semtinin dokusuna uyum sağlayan rahat ve samimi bir mekân. DJ 
performanslarının yanı sıra özlem duyulan kaliteli canlı müziği de 
sahnesine taşıyor. Açıldığı andan itibaren müdavimlerini oluşturan 
Angie müzik zevkinden atmosferine kadar eşsiz bir deneyim sunu-
yor. 

Bebek’in yeni gözbebeği Angie, iddialı konsepti ve canlı 
müzik performanslarıyla kısa sürede İstanbul’un en po-
püler mekanlarından biri olmayı başardı. Mekân tasa-
rımından  dekorasyon ögelerine ve logosuna kadar tüm 

detaylar Angie’nin karakteristik özelliklerini yansıtıyor: gizemli ve 
kendinden emin! 

“Atropa Belladonna” doğru kullanıldığında ilaç, yanlış kullanıl-
dığında zehir etkisi gösteren güzel görünümlü bir bitki. Belladonna 
(güzel kadın) ismi ise Rönesans İtalya’sında bu bitkiyi kullanarak göz 
bebeklerini büyütüp güzelleştiklerine inanılan kadınlardan geliyor. 
Belladonna bitkisini logosuna taşıyan Angie, bir anlamda marka 

Özel mekan tasarımı ve imza lezzetleri ile The Populist, şehrin en 
popüler mekânlarından biri olmaya devam ediyor. Kendine has 
ambiyansı ile şehir içinde bambaşka bir dünyanın kapısını açan 
The Populist, ‘ustalıkla işlenmiş’ anlamına gelen ‘craft’ lezzetleri 
ile farkını ortaya koyuyor.

ÖZEL LOKASYON VE ÖZEL LEZZETLER
Bebek’in kalbinde özel bir lokasyonda sevenleriyle buluşan 

The Populist, ikinci adresinde de şehrin gözdesi olmaya aday! 
İddialı menüleri ile misafirlerine unutamayacakları bir lezzet de-
neyimi yaşatan mekân, zengin seçeneklerin yer aldığı ve itinayla 
hazırlanmış pazar kahvaltı menüsüyle de farkını ortaya koyuyor. 

DETAYLARDA SAKLI ÖZGÜNLÜK
The Populist’in özgün mimarisinden izler taşıyan Bebek şubesi 

misafirlerini yine şaşırtacak detaylara sahip. “Dream machine” adı 
verilen, craft tatlar için tasarlanmış özel aktarım makinası ile farklı 
bir dekorasyon efekti yaratan The Populist Bebek, kendisiyle özdeş-
leşen DJ performanslarını bu kez bar bölümünde konumlandırdığı 
DJ kabininden gerçekleştiriyor. Ambiyansı ve müzik performansları 
ile The Populist, Bebek’te de eğlencenin vazgeçilmez noktası olmaya 
devam ediyor.

Şöhreti ülkemizin sınırlarını aşan Nusr-Et, Türkiye ve yurt dışı ya-
tırımlarına devam ediyor. Dubai ve Abu Dhabi’de elde ettiği büyük 
başarılarla adından sıkça söz ettiren Nusr-Et Steakhouse, Miami ve 
New York’ta açtığı restoranlarıyla Amerika’da da büyük ses getirdi.

HEM NUSRET HEM DE MUTFAĞI ŞÖHRET
“Salt Bae” lakabıyla tanınan ve sevilen Nusret Gökçe, son dö-

nemde kendine özgü et kesim ve pişirme teknikleri ile dünya çapında 
hayran kitlesi elde ederek viral bir sansasyon yarattı.  Dünya çapın-
da bulunduğu her noktada yoğun ilgi gören Nusr-Et, Amerika’daki 
ilk restoranını Miami şehir merkezindeki Brickell Avenue’da açtı. 
Mekân, 200 kişilik oturma kapasitesi ile toplam 780 metrekarelik 
alanda misafirlerini ağırlıyor. Amerikalılar tarafından büyük bir 
ilgiyle karşılanan mekân için sıralar dahi oluştu. Bu ilgide lezzetli 
yemeklerin, başarılı mekân konseptinin yanı sıra Nusret Gökçe’nin 
şöhretinin de payı oldukça büyük. “Salt bae” lakabıyla bilinen ve se-
vilen Nusret Gökçe, benzersiz lezzetlerini sunuş tarzıyla da ilgi odağı 
olmaya devam ediyor.

Miami sonrası New York’ta, Modern Sanatlar Müzesi’nin 
(MoMA) tam karşısında yer alan, ABD’nin önde gelen medya şirket-
lerinden CBS’in binasının içinde kapılarını açan Nusr-Et, 260 kişilik 
oturma kapasitesi ve yaklaşık 655 metrekarelik toplam alanı ile hiz-
met veriyor. Sixth Avenue’da, 52. ve 53. caddeler arasında bulunan ve 
Mimar Eero Saarinen’in imzasını taşıyan 38 katlı CBS Binası, “Black 
Rock” olarak anılan kulesiyle kentin önemli simgelerinden biri olma 
özeliğini taşıyor.

d.ream lezzetlerinin peşinde bir yolculuğa çıkıyoruz. İlk durağımız Angie... İsmini Rolling 
Stones’un unutulmaz şarkısından alan mekân İstanbul’un eğlence hayatına farklı bir bakış 
açısı getiriyor. 

Klasiğin kalbi, 
retronun şıklığı: 
Angie

Bebek’in 
yeni şöhreti 
The Populist

Lezzetinden 
ödün 
vermeyen et
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G u r m e

hafta sonu sunuyor. Birbirinden güzel lezzetlerin ve yöresel 
tatların yanı sıra sokak yemeklerinin de yer aldığı Lacivert’in 
brunch menüsü, hem göze hem damağa hitap ediyor.Lacivert’in 
Executive Şef ’i Hüseyin Ceylan ve ekibinin hazırladığı brun-
ch’ta Türkiye’nin dört bir yanından gelen bal çeşitleri, birbirin-
den farklı reçeller, yöresel peynirler ve diğer lezzetli kahvaltılık 
ürünler masanızı süslüyor. Lacivert’te kahvaltı keyfi bunlarla da 
bitmiyor. Döner, fırın patates, nohutlu tavuklu pilav, BBQ tükü-
rük köftesi, kokoreç, kıymalı üzümlü kol böreği, otlu kır pidesi 
ve Şam tatlısı gibi sokak lezzetleri de menüde. Her hafta farklı 
sokak lezzetlerinin sunulduğu zengin brunch, misafirlerinin 
damağında unutulmaz tatlar bırakacak. 

Misafirler mekâna Rumelihisarı’ndan hareket eden Laci-
vert’in teknesi ile ücretsiz olarak İstanbul trafiğine takılmadan 
4 dakikalık bir yolculuk ile ulaşabilirler.

İTALYAN MUTFAĞININ EN LEZZETLİ HALİ
Şehrin en iyi İtalyan restoranlarından Mezzaluna, yeni yaz 

menüsüyle misafirlerine unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşatı-
yor. Gerçek İtalyan yemeklerinin en çok tercih edilen adresle-
rinden biri olan restoran, mevsimsel olarak yenilenen menü-
sünün yanı sıra dönemsel olarak hazırlanan şefin spesiyalleri 
menüsüyle de misafirlerine farklı alternatifler sunuyor. 

Mezzaluna, İtalyan şef Fabio  Brambilla’nın gelenek-
sel ve yenilikçi unsurları harmanlayan yaklaşımından yola 
çıkarak hazırladığı zengin bir pizza menüsüne de sahip. 
Doğal maya ve en taze içerikler kullanılarak hazırlanan  
Mezzaluna pizzalarının en büyük farklarından biri de odun fırı-
nında pişirilmeleri. İtalya’nın farklı bölgelerinden ilham alarak 
değişik hamur ve içeriklerle yeni reçeteler hazırlayan Mezzalu-
na, klasik lezzetlerin yanı sıra inovatif pizza çeşitlerini de misa-

DELİMONTİ’DEN YAZA ÖZEL LEZZETLER 
Yaz mevsiminin keyif dolu hisleri Delimonti’nin yaza özel 

menülerine de yansıyor. Gastronomi market ve restoran kon-
septini bir arada sunarak ayrıcalıklı bir atmosfer yaratan Deli-
monti, Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen, mevsimsel 
ürünleri kendine özgü yorumlarla sunuyor. Yaz menüsünde nar 
ekşili zeytinyağlı biber dolması, zeytinyağlı kök ıspanak ve pan-
carlı bulgur salatası gibi hafif ve lezzetli seçenekler öne çıkıyor.

Delimonti, misafirlerini günün her saatinde geniş menü-
süyle ağırlarken, aynı zamanda gastronomi market olarak da 
hizmet veriyor. Misafirler, yerel peynirlerden şarküteri ürünle-
rine, zeytinyağından doğal reçellere kadar Anadolu’daki yerel 
üreticilerden tedarik edilen pek çok ürünü market kısmından 
satın alabiliyorlar. 

GÜNAYDIN YILIN İTİBARLISI OLDU
Türkiye’de 40’ı aşkın restoranıyla etin en güvenilir adresi 

Günaydın, Marketing Türkiye dergisi ile tüketici araştırmaları 
yapan Akademetre’nin ortaklaşa düzenlediği “The ONE Awards 
Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsamında ödül sahibi oldu. 

‘İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü’ araştırması so-
nuçlarına göre ödüllendirilen kurumlar, 12 ilde 1200 kişi tara-
fından değerlendirildi. Restoran kategorisinde ödülle buluşan 
Günaydın’ın kurucu ortağı Cüneyt Asan, ödülü şöyle değerlen-
dirdi; “1965 yılında modern ortamda en kaliteli eti sunma ha-
yaliyle yola çıktık. Bugün markamızın halk tarafından da “Yılın 
İtibarlısı” olarak seçildiğini görmek bize çok gurur veriyor. Yeni 

yatırımlarla sadece Türkiye’de değil, dünyanın farklı noktala-
rında da Günaydın lezzetini tanıtmaya ve misafirlerimize en iyi 
eti sunmaya devam edeceğiz. Bu ödüller bize şevk, heyecan ve 
enerji veriyor. Ülkemiz mutfağına ve markamıza değer katmaya 
devam edeceğiz.” 

LACİVERT’TE EŞSİZ MANZARADA UZA-
YAN KAHVALTI KEYFİ

Boğaza hâkim konumu ve kaliteli hizmet anlayışı ile İstan-
bul’un en seçkin restoranlarından Lacivert, brunch keyfini tüm 

firlerinin beğenisine sunuyor. 
Mezzaluna’da en çok tercih edilen pizzaların başında par-

ma jambonu, sote mantar, ızgara patlıcan, mozzarella, doma-
tes sosla hazırlanan “Mezzaluna pizza” geliyor. Menüsünde 
çıtır pizza çeşitleri de bulunan Mezzaluna’da; ızgara sebzeler, 
çeri domates, taze yeşillikler, manda mozzarella ve gorgonzola 
peyniri ile hazırlanan “Finissima di verdure e gorgonzola”nın 
yanı sıra marine somon, taze yeşillikler, manda mozarella ve 
scamorza peyniri ile sunulan pizza “Finissima con salmone ma-
rinato” pizza severlerin denemesi gereken lezzetlerden. 

Mezzaluna rahat ve sıcak atmosferiyle misafirlerini ağırla-
maya devam ediyor. 

Lacivert

Yenilenen 
Lezzetler
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Mutlu insanların şehri
Yaşamayı bilen mutlu insanların mutlu kentidir Madrid. Caddelerinde şiir gibi dizili 
ağaçlar uzanır, tarihi krallık binaları ve saraylarıyla paylaşır ağaçlar Madrid caddelerini. 
Mimarisine yansıyan kültürel zenginlik son derece kozmopolit bir kent sunar 
misafirlerine. Antur’un rehberliğinde kendinizi tarihin ve modern tasarımların bir arada 
bulunduğu büyülü sokaklara bırakmaya ne dersiniz? 

İspanya’nın başkenti Madrid’i, Barselona ile kıyaslamak 
neredeyse âdettendir. Oysa Madrid sanatını, kültürünü 
ve mimarisini, kendisini keşfetmeyi bilenlere saklayan bir 
şehir. Sanat ve kültür sizin için önemliyse; canlı, hareketli 

kentleri seviyorsanız hiç düşünmeyin. Yaşayan tarihi doku-
sundan eşsiz mutfağına kadar sizi kucaklayan Madrid mutlaka 
görmeniz gereken bir yer. Yüzebileceğiniz bir deniz yok belki 
ancak şöyle der şehrin halkı: ‘Madrid’de göremediğiniz kıyının 
denizi Madridlilerin gözlerindedir’ ve bu sözü kanıtlarcası-
na sanat, gastronomi ve eğlence dolu bu şehir bir dakika bile 
aratmaz denizin yokluğunu.

KÜLTÜREL MİRASLA BEZELİ
1562 yılında İspanya’nın başkenti olmuş Madrid yarım 

asırlık tarihini keşfedilmek için gizler içinde. Tarihiyle, hak-
larıyla, gelenekleriyle bir başka Avrupa… Deli dolu ve tutkulu 
İspanya’nın başkentinden söz ediyoruz. Yüzlerce yıl önce Ro-
malıların yaşadığı ve miraslarını bıraktığı İber yarımadasının 
ortasında kraliyetin en büyük izleri görülür. Bu yüzden bürok-
rasinin de kalbidir aynı zamanda. 

Orta ve Batı Avrupa’nın klasik gotik anlayışının çok uza-
ğında, Ortaçağ mimarisinin estetik anlayışını üzerine geçiren, 
barok ve neo-klasik etkilerle zenginleşen bu şehir günümüzde, 

efsanevi futbol kulübü Real Madrid’in maçlarının oynandığı 
Barnebau Stadı’na ev sahipliği yapmakta.

Tarihi gladyatörlere dayanan, ancak özellikle 1936-1939 
yılları arasında gerçekleşen acı İspanya İç Savaşının ardından 
fakir ve cesur İspanyol gençlerinin kendilerine bir gurur kay-
nağı ve çıkış yolu  olarak gördükleri boğa güreşlerinin de ev 
sahibi olan bu güzel şehir, Avrupa’nın hâlâ aktif en büyük boğa 
güreşi arenası Plaza de Toros de Las Ventas’a da sahip.

Şu anda turistlerin ayak bastığı geniş bulvarlarında daha 
önce Romalıların, Vizigotların, Arapların, Müslümanların, 
İspanyol Krallarının; tankların, seyyahların, düşünürlerin ve 
orduların yürüdüğü başkent, tarihi zenginliğini ve zıtlıklarla 
zenginleşen kimliğini günümüze taşımış. Madrid sokaklarında 
yürümek tarihin içinde gezinmeye benziyor. 

HEM MODERN HEM TARİHİ
Birçok Avrupa şehrinden farklı olarak Madrid aynı za-

manda oldukça zengin bir modern yaşam ve yemek anlayı-
şına sahip. Şehrin ve İspanyol halkının kendisi gibi doğu ve 
batının harmanı olan restoranlar damak tadınız için bulunmaz 
bir fırsat sunuyor. Son yılların gastronomi olarak en çok öne 
çıkan bu şehrinde yirmiye yakın Michelin yıldızlı restoran 
bulunmakta.  İspanyol mutfağının yerel ve zengin lezzetleri 
Serrano Caddesi ve çevresindeki restoranlarda deneyimlemek 

mümkün.Dedik ya, büyülü bir şehir Madrid. Bunun en büyük 
sebeplerinden biri İspanyol geleneklerini yaşatıyor olması. Bir 
yandan tarihi şehir avlusundaki eski İspanyol kafelerinde içe-
ceğinizi yudumlayıp Madridlilere özgü kalamarınızı yerken, 
arka fonda çalan İspanyol çingenelerinin acı ama aşk dolu Fla-
menko ezgilerine eşlik edebilirsiniz. 

S e y a h a t
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S e y a h a t

Size özel bir seyahat planlamak ve detaylı bilgi almak için turlar@antur.com.tr adresine e-mail gönderebilir ya da 0212 354 22 00 numaralı 
telefonu arayabilirsiniz. Seyahatiniz boyunca Instagram paylaşımlarınıza #anturturizm #anturseyahat hashtag’lerini kullanarak deneyimleri-
nizi paylaşmayı lütfen unutmayın.

BİNLERCE YILLIK ESERLERİN EV SAHİBİ
Bünyesinde üç büyük ve dünyaca ünlü müze barındıran şe-

hir özellikle Picasso’nun son otuz yılının en önemli eserlerini 
sanat severlerle buluşturuyor. Klasik resim ve heykel sanatını 
seven gezginler içinse Rembrandt, Monet, Goya, Velazgues gibi 
değerli ressamların 2000’den fazla eseriyle Louvre Müzesi’nden 
sonra Avrupa’da en çok ziyaret edilen Prado Müzesi şehrin en 
önemli sanat adresi. Müzede İspanyol sanatının değişik tari-
hi dönemleri hakkında değerli bilgiler barındıran 8600 tablo, 
700’den fazla heykel, çizim, para, madalya ve oyma baskıdan 
oluşan tarihi bir zenginlik var. Bu dev koleksiyona sahip Pra-
do Müzesi kapılarını ilk kez ziyarete açtığı 1819 yılından beri 
Madrid’in kimliğini sanatla harmanlıyor. 

Gün içerisinde cennetten bir parça ve yemyeşil bir doğa 
isterseniz şehrin tam ortasındaki 19. yüzyıl İspanyol Monar-
şisinin yaptırdığı 330 dönümlük Retiro Parkı ve içinde kayıkla 
gezebileceğiniz devasa gölüyle bütünleşmiş Kristal Sarayı sizi 
bekliyor. Denize kıyısı olmayabilir ama Retiro Parkı içinde-
ki gölette kayıkla dolaşmak Madrid’in tarihi dokusunu farklı 
açılardan deneyimlemenizi sağlayacak. Bir dönemler İspanyol 
monarşisine ait olan parkta birçok heykelin, anıtın çevresinde 
kayıkla şehrin en büyüleyici aktivitelerinden. Periyodik olarak 
pek çok etkinliğin düzenlendiği Retiro Parkı mutlaka görme-
niz gereken yerler listesine tüm ihtişamıyla adını yazdırıyor.

Peki Real Madrid’in efsanevi futbolunu Estadio Santiago 
Bernaubeu’da yani kendi stadında izlemeye ne dersiniz? 1947 
yılında yapılan stadyum şimdiye kadar Real Madrid maçları-
nın yanı sıra pek çok önemli uluslararası turnuvalara ve final 
maçlarına da sahne olmuş. Metro bağlantısı sayesinde turistik 
değeri artan stat Madridlilerin kalbinde ayrı bir yere sahip.

TARİHİN İÇİNE KOLAY SEYAHAT
Madrid’e ulaşım ve turistik seyahat oldukça kolay. Antur, 

Madrid seyahatinizi son derece konforlu ve keyifli bir hale 
getiriyor. Türk Havayolları Madrid’e günde en az iki sefer dü-
zenliyor. Pegasus Havayolları’nın da dönemlere göre farklılık 
gösteren seferleri mevcut. Konaklama için farklı alternatifler 
sunan şehirde, bizim favorimiz Leading Hotels of the World 
üyesi olan grubumuzun yatırımı Villa Magna. Madrid’in mer-
kezindeki Salamanca semtinde bulunan, kentsel bir vahayı an-
dıran Villa Magna’da şık bir stil, butik otelcilikle buluşuyor. 

19. yüzyılda Anglada Sarayı’nın bulunduğu konumdaki bi-
nada mermer ve maun gibi geleneksel tarz, en yenilikçi kon-
for unsurlarıyla iç içe yer alıyor. 150 oda ve süitte konukların 
konforu için gereken en gelişmiş donanımlar bulunuyor. Villa 
Magna’nın yemyeşil avlusunda dinlenmek, otelin özel sanat 
koleksiyonunu görmek, üç restorandan birinde farklı mutfak-
ları denemek veya Spa & Gym’de rahatlamak mümkün. Villa 
Magna’da Antur’a özel fiyatlarla konaklayabilir ve sizin için 
organize edilen butik bir gezi ile farklı bir Madrid deneyimi 
yaşayabilirsiniz. 

Size özel bir seyahat planlamak ve detaylı bilgi almak için 
turlar@antur.com.tr adresine e-mail gönderebilir ya da 0212 
354 22 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Seyahatiniz bo-
yunca Instagram paylaşımlarınıza #anturturizm #anturseyahat  
ve #anturmoments hashtag’lerini kullanarak deneyimlerinizi 
paylaşmayı lütfen unutmayın. 
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Kitap

“Biyografi” kelimesinin sözlük anlamı; “yaşam öyküsü”, “hâl 
tercümesi”… Geçmişe, bugüne, geleceğe dair her şeyin hikâyesini 
barındıran biyografiler; sanki bir ömrün dökümü, unutulanları 
hatırlatan, yaşananları tazeleyen bir zihin egzersizi… 

Gönülden 
kağıda 
dökülen 
bir yaşam: 
Bir Gönül 
Hikayesi

Sıkça görülen bir durumdur, yaşam öyküleri ideal olanı an-
latır daha çok; kazanılan başarılar, yaşanan mutluluklar, 
ulaşılan zaferler sayfaları doldurur durur. Toplum tarafın-
dan büyük saygı ve ilgi gören şahsiyetlerin, özel hayatla-

rı ve günlük ritüellerine dair çok fazla bilgi yoktur o sayfalarda. 
Hayal kırıklıklarına, mutsuzluklara, tökezlemelere yer verilmez. 
Bir de gerçek hikâyeler vardır. İdealize edilenin aksine, yaşamın ta 
kendisi... Gönül Talu’nun, yaşam öyküsünü büyük bir samimiyet-
le kaleme aldığı “Bir Gönül Hikâyesi”, Mart ayında Alfa Yayınla-
rı’ndan çıkarak raflarda yerini aldı. 

İnşaat dünyasının duayenlerinden Gönül Talu, çocukluğundan 
günümüze hem kendi hikayesini hem de ailem dediği Doğuş İnşa-
at’ı; fotoğraflar, anılar ve deneyimleriyle bu kitapta paylaşıyor. 1938 
yılında Elazığ’da dünyaya gelen Talu, ülkenin değişim ve dönüşüm 
yıllarında başlayan ve büyük ideallerin peşinde nefes nefese ge-
çen hayatını anlatıyor. İlk ilham kaynağı olan babası Şaban Fevzi  
Talu’nun nasihatiyle başlayan kitap, son sayfasına kadar kimi za-
man hüzünlü kimi zaman gülümseten anılarla, hem sektörün kah-
ramanları için çok şey barındırıyor hem de okurları farklı coğrafya-
lara götürüyor. Kitapta; yapılamaz denilen projelerin olabildiğine, 
zorluklar içinde birbirine inanan ve kenetlenen insanların nasıl 
fark yaratabildiğine ve çetin toprakların sunduğu fırsatlara şahit 
oluyoruz. Çocukluğundan gençliğine, eğitim hayatından iş hayatı-
nın zorlu günlerine, hayatını değiştiren Ayhan Şahenk gibi kahra-

manlardan ikinci ve üçüncü nesil ailelerimize, çalışanlarımıza se-
bat, disiplin, sevgi ve sabırla örülmüş bir hikâye... Teorik bilginin 
gölgesinde kalan girişimciliğin moda olduğu bugünlerde, adeta de-
neyimlerin dökümü gibi… Bu yönüyle, “Bir Gönül Hikâyesi” genç 
profesyoneller için de bir el kitabı niteliğinde… 

Elazığ’da doğup büyümüşsünüz. Çocukluğunuz nasıl 
geçti? O günlere dair en çok neleri özlüyorsunuz? 

1938 yılında 19 Mayıs gibi çok özel bir günde Elazığ’da altı kar-
deşli bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldim. Babam Av. 
Şaban Fevzi Talu, Kemaliye’de hakimlik yaparken, annem Ümmügül-
süm Nimet ile tanışmış ve evlenmiş. Babam, o zamanlar Elazığ’da çok 
saygı duyulan bir insan. Annem ise tam bir Osmanlı kadını; tatlı sert, 
ayakları yere sağlam basan, az ama öz konuşan. Bir yandan da müthiş 
şefkatli, hamarat. İlk ud dersini aldığım kusursuz bir anne. 

Tabii zamanımızda çocuk olmak, bugünkü gibi değil. Bugün 
çocukların sahip olduğu birçok şey, o zaman için hayaldi. Hatta 
çok fazla oyuncak yoktu, çaputtan top yapar, onunla oynardık. 
Eğir, Topaç gibi oyuncaklar vardı. İlkokulu bitirdiğim yaz, ba-
bam karne hediyesi olarak bana bisiklet almıştı. O kadar mutlu 
olmuştum ki; bisikleti sürmeye kıyamamış, yatağımın başucuna 
koymuştum. Fakat bir gün evimize giren bir hırsız, babamın pal-
tosunu giyip şapkasını takıp bisikletimi de alıp gitmişti. Hayatım-
da yaşadığım ilk hayal kırıklığıdır. 
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ettiği bu iş ile 1969 yılında başlayan Doğuş 
İnşaat’taki serüvenim, 50 yıla yakın süredir 
halen devam ediyor. 

Peki, mesleğinizin tatmin edici yan-
ları ve size “iyi ki bu mesleği seçmişim” 
dedirten şeyler nelerdir?

Çeşitli alanları var mühendisliğin, müte-
ahhitliğin. Yapım, benim en sevdiğim kısmı 
bu mesleğin. Otoyollar, barajlar, köprüler, 
tüneller, metrolar yapmak hala heyecanlan-
dırıyor beni. Dünyaya tekrar gelsem, yine bu 
mesleği seçer, yine şantiyelerde yatar kalkar, 
yine günlerce uykusuz kalırdım. Kimi insan 
geçmişini, keşke’lerle anar. Ben “iyi ki” di-
yenlerdenim. Büyük bir inanç ve bağlılıkla iş 
hayatına başladım, öyle de devam ediyorum. 
Büyük projelerle, yatırımlarla dolu koskoca 
bir ömür yaşadım. Bugün geldiğimiz nok-
tada; görüyorum ki bir dolu insan yetiştir-
mişiz, eğitmişiz. Büyük eserler var imzamızı taşıyan. Torunlarımın 
“bunu da sen mi yaptın, Dede?” demeleri yok mu; o gurur, o mutlu-
luk için bin ömrüm olsa, binini de bu mesleğe verirdim.

Sıradan bir insan olamazdım ben, fark yaratmam gerekiyordu. 
Ülkeme hizmet etmek her zaman en büyük amacım oldu. Bu neden-
le, Doğuş İnşaat’ta olmak bana hep mutluluk verdi. Çünkü bu sektör-
de, hem şahsım hem şirketim hem de ülkem adına birçok ilki yaşama 
şansına eriştim. Bugün on üç bin kişi ekmek yiyor bu şirketten. Aile-
lerini de dahil ettiğimizde elli bin kişilik bir ekip olduğumuzu söyle-
mek yalan olmaz. 43 farklı milletten insan, bugün bu şirkette büyük 
bir özveriyle çalışıyor. Yokluktan var edildi her şey. Doğuş İnşaat, 
bugün uluslararası bir oyuncu. Dönemin zorluklarında gerçekleştir-
diğimiz projelerde yetişen insan kaynağı; bugün sektörün duayenleri 
arasında yer alıyor. 

Mesleğinizin en büyük zorlukları neler? 
Bizler için bir projeyi başarmak, milli bir görev gibi… Belki de 

sırf bunun için, yıllar boyunca yirmi dört saat üç vardiya çalıştık, hiç 
de şikayet etmedik. Sıkılanlar, bu tempoya alışamayanlar, dayana-
mayanlar gitti. Sabredenler, yorulmadan çalışanlarla ise yola devam 
ettik. Mühendis olmak, büyük proje yürütmek bunu gerektirir. Tabi 
böylesi bir tempoyu göze alabilmek de oldukça zor. Büyük emek, 
büyük özveri ister. Uzun yıllarım şantiyelerde geçti. Bir telefon gö-
rüşmesinin dahi lüks sayıldığı coğrafyalar tanıdım. Suyun bile doğru 
düzgün akmadığı şantiyelerde kaldım. Yıllar, öylece akıp gitti. Farklı 
kültürlerden, farklı sosyal yapılardan, gelenek ve göreneklerden, hat-
ta kimi zaman farklı dillerden onlarca, yüzlerce insan gece gündüz 
bir arada ortak bir proje için bir aradaydık. Şantiyeler evim, ekipler 
ailem oldu. Bir yandan da yapayalnızdım. Ailemden, çocuklarım-
dan, tüm sevdiklerimden uzakta; kimi zaman sınırlar ötesinde, kimi 
zaman başka bir şehirde, kimi zamansa aynı şehirde belki evimden 
bir sokak ötede, ama şantiyede. Bir nevi, kalabalıklar içinde yalnızlık. 

İş hayatınıza dair unutamadığınız birkaç anıyı anlatır 
mısınız?

Hasan Uğurlu Barajı sırasında macera filmi gibi geçen günlerin 
ardından projeyi alnımızın akıyla tamamladık ve Yemen’de Marib 
Barajı Projesi’ni aldık. Marib Barajı demek, dünyanın ilk barajının 
yeniden yapılması demek. Dolayısıyla İslam âleminin çok önem 

verdiği bir proje. Bu projenin konuşulduğu 
günlerde, bölgede asayiş yoktu. 80’li yıllar-
dan bahsediyoruz. Hatırlıyorum, seksen 
firma önseçime katıldı, on firma ön seçimi 
kazandı. İhalede ikinci olduk. Abu Dhabi’ye 
görüşmelere çağırdılar. Suudların da kışkırt-
masıyla Maribliler Yemen Devleti’ne karşı 
ayaklanmış, son derece riskli bir bölgede, 
olabilecek en riskli zamanlarda böylesi bir 
projeyi konuşuyorduk. Yemen Devleti’nin 
dahi giremediği kendi sınırları içindeki bir 
bölgeye, bir de yabancılar girecek ve müthiş 
bir proje gerçekleştirilecekti. Anlayın siz işin 
vahametini. Şeyh Said’in kardeşi: “Bu böl-
gede, böyle büyük ama tehlikeli bir projeye 
girmeye var mısınız?” dedi bana. Ben de te-
reddütsüz “evet” dedim. O da bize inanarak 5 
milyon dolar daha fazla bedelle işi bize verdi. 
Yemen’e gittik, şantiyemizi kurduk, zaman 
geçti. Bizden cesaret alan Yemen Devleti de 

yavaş yavaş bölgeye gelmeye başladı, polis noktaları kurdular. Lakin 
bir gün otuz-kırk kadar beyaz entarili adam, şantiyeye geldi, odaya 
yalınayak girdiler, ellerinde kalaşnikoflar… Ürperdim doğal olarak. 
İş istiyoruz dediler. Soğukkanlılığımı koruyarak “daha sonra imkan 
olursa işe alırız” dedim. Çok mazlum insanlarmış, çalışmak istiyor-
larmış, meğerse buymuş gelme sebepleri. Sonunda çekip gittiler. 

İlginç anılar çok tabi… 1969 yılında Altunizade şantiyesinde 
çalışırken, paramızı Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü ödüyordu. Biz 
de onlarla iyi ilişkiler kurmak için kurumun muhasebecilerini şanti-
yemize davet ettik. Barbekü hazırlığı yaptık, adamlarla da sözleştim 
“saat 12:00’de Üsküdar İskelesi’nden sizi aldıracağım” diye. O zaman-
lar, Besalet isimli bir şoförüm var; büyüklerden bana kalan, dünya 
tatlısı bir insan. Bizim için moral kaynağı, yaşı da bizden bir hayli bü-
yük. ‘Bak Besalet” dedim, “Üsküdar’a gideceksin iskelede, birisi zayıf 
uzun boylu esmer, birisi de daha kısa tıknaz iki kişi seni bekliyor. Saat 
12:00’de, onları al şantiyeye getir”. Bekle bekle gelen yok, giden yok. 
Üsküdar, şantiyeye sadece 5 dakika mesafede. Saat 13:00’e doğru bir 
baktım Besalet geldi, yanında bambaşka iki adam. Besalet: “Efendim 
sizin dediklerinizi bulamadım, bunları getirdim.” demez mi!  “Be-
salet dalga mı geçiyorsun kim bunlar, niye getirdin?’ dedim. ‘Onları 
bulamadım bunları getirdim’ dedi tekrar. Adamlara sordum ‘Karde-
şim siz niye geldiniz?’ diye, “Bizi zorla getirdi, biz Ümraniye’ye arsa 
bakmaya gidecektik” dediler. Tabi ben çıktım kendim, arabaya bin-
dim. Baktım asıl adamlar iskelede bekliyor. Hikâyeyi duyunca, onlar 
da güldü tabi. Neyse ki bir sıkıntı olmadan çıktık, şantiyeye geldik.  

Kariyerinin başındaki gençlere neler tavsiye edersiniz?
Zaman hızla değişiyor, hiçbir şey eskisi gibi değil. Gençler de 

zamanın ruhuna uyum sağlıyorlar; çok hızlı gelişmek, çok hızlı iler-
lemek istiyorlar. Böyle olunca da; kendilerini hiçbir duruma, hiçbir 
mekâna ait hissetmiyorlar. Ancak, çalışma hayatında aidiyet duygusu 
çok önemli. Genç meslektaşlarım, beğendikleri bir firmaya girip ça-
lışmalı, uzun yıllar sebat etmeli. Oysa şimdiki gençler daha fazla para 
kazanmak için kısa aralıklarla sık sık iş değiştiriyorlar. Üstelik çok 
da şanslı bir dönemde yaşıyorlar. Eskiden on senede, yirmi senede 
edinilen tecrübeler, yetenekler şimdi birkaç saatte kazanılabiliyor. 
Teknoloji, bilgiyi yakın ve kolay kılıyor. Yine de her şey insanda biti-
yor. Gençler, sahip oldukları bu güzelliklere sabrı, disiplini ve sevgiyi 
eklerlerse karşılarında hiçbir güç duramaz. ■

Çocukluğumun en güzel günlerinin, Palu’da çok büyük bir 
arazide yer alan Ense Bahçeleri’nde geçtiğini söyleyebilirim. O 
kadar güzel bir dünya, o kadar güzel bir çocukluk… Doğaya olan 
tutkum da o bahçelerle başladı. Öyle bir bahçe düşünün ki tüm 
nimetlerini kendi üretiyor; dışarıdan sadece gazyağı, şeker, tuz ve 
çay alınıyor bir de sabun… 

Tatillerimden birinde bir ayı girdi bahçemize. Bilirsiniz, ayılar 
dutu çok sever. Bizde de dut ağaçları çok… Ayı geliyor, ağaca çıkıyor, 
ağacın dallarını silkeliyor, sonra inip o dutları bir de afiyetle yiyor. Üs-
tüne köpekleri saldık ama ayının aldırdığı yok. Gitmiyor bahçeden, 
sevdi o dutları. O ayı yüzünden, bir hafta süreyle evden bahçeye çıka-
madık. Sonra bir şekilde dışarı köylerden 15-20 köpek daha topladı-
lar. Köpekler ayıya bir şey yapamadı ama ayı en sonunda kızdı, gitti.  

Kitaba da adını veren çok güzel ve anlamlı bir isminiz 
var. İsminizin “Gönül” konulmasının özel bir hikayesi bulu-
nuyor mu?

Gönül ismi günümüzde bile çok yaygın değil; hele de benim 
dönemim için neredeyse bir ilk… İsmimi babaannem koymuş. “Bir 
torunum olursa, adını Gönül koyacağım” dermiş hep. Tabi o zaman 
öyle ultrason falan da yok; bebeğin, kız mı erkek mi olacağını önce-
den bilemiyorlar. Sonra ben doğmuşum. İsmim; 
Gönül olmuş, üstelik göbek adı bile koymamış-
lar. Büyük bir cesaret tabi Elazığ gibi bir ortamda 
çocuğunuza böyle bir isim koymak. 

Hayatım boyunca ismimi hep çok sevdim, 
ismimle gurur duydum. Çok da faydalarını 
gördüğümü söyleyebilirim. Hatta bununla ilgi-
li çok da eğlenceli bir anım var. Yine Elazığ’da 
olduğum zamanlar… Mektup kardeşliği çok 
moda… Tanımadığımız insanlara mektup ya-
zıyor, tanımadığımız insanlardan mektup alı-
yoruz. Bana da Erol isimli bir çocuktan mektup 
geldi, tabi beni kız zannetmiş. Bunu fırsat bilen 
beş altı muzip arkadaş bir araya gelip mektuplar 
yazdık Erol’a. Ama ne mektuplar, ne mektuplar! 
Erol da İstanbul’da okuyor o zamanlar, mektupla 
birlikte çikolata ve hediye de gönderiyor, nasıl 
zarif… Biz de altta kalmadık tabi, dut kurusu 
gönderdik. Mektuplar arttıkça, Erol’un bana olan merakı da arttı ve 
benden fotoğraf istedi. Önce ne yapacağımızı şaşırdık, biraz düşün-
dük taşındık, sonra Foto Paki Şedele’ye gittik. 1920’de ölen bir Rus 
aktristin fotoğrafını sanki yeni çekilmiş gibi bize verdi, biz de Erol’a 
gönderdik. Fotoğrafı görünce, Erol’dan yıldırım hızıyla cevap geldi 
tabi: “Ben acele geliyorum!” Sonra nasıl onun gelmesini engelledik 
bir ben bilirim, bir de Allah. Mektuplaşmayı kestim. Öyle de kaldı 
hikâye, muhtemelen hâlâ bilmiyordur erkek olduğumu. 

Böyle bir kitap yazma fikri nereden çıktı? Biyografik bir 
eseri kaleme alırken zorlandınız mı? Yazma sürecinden bah-
seder misiniz?

İş hayatında geçen uzun yıllar, katıldığım toplantılar, konferans-
lar, gençlerle bir araya geldiğim sayısız etkinlik bana şunu gösterdi: 
Hepimizin birbirinin hikâyesini dinlemeye ihtiyacı var. Süsten, abar-
tıdan uzak hakikati duymak istiyoruz. Elazığ’dan İstanbul’a, deva-
mında tüm dünyaya uzanan hayatımı, biriktirdiklerimi, yaşadıkları-
mı anlattığımda gördüm ki insanların bir şekilde ruhuna dokunuyor. 
“Bu anlattıklarınızı neden kaleme almıyorsunuz?” sorusunu sıklıkla 
duyuyordum çevremden. Modern hayatın hızı içerisinde unutulup 

giden nice hatıralar, kritik anlar ve büyük kararlar, aslında başkala-
rı için büyük bir ders veya ilham kaynağı olabiliyor. Ayrıca, insanın 
kendi kendine sorduğu zorlu soruların yanıtı da burada gizli… Çok 
şey yaşadım, çok şey gördüm, çok şey öğrendim. Hatıralar, albümler, 
mektuplar yaşadıklarımla doldu taştı. Elbette ki, bir ömrü bir kita-
bın sayfalarına sığdırmak hiç de kolay değil… Yaşanmışlıklarımın 
hangi parçasını kaleme alacağım hususunda zaman zaman kararsız 
kaldığım da oldu. Uzun, meşakkatli ama keyifli bir süreç olduğunu 
söyleyebilirim. Bu vesileyle de, hem genç meslektaşlarıma hem de 
torunlarıma bir hatıra bırakmış oldum.  

Kariyerinize giden yolda, ilk adımı İTÜ’yü kazanarak at-
mışsınız. Üniversite için İstanbul’a gelmek hayatınızı nasıl 
değiştirdi? 

1950’ler, Türkiye’nin kalkınmaya başladığı yıllardı. Çünkü yol-
lar, köprüler, barajlar yoktu.. Bugün de olduğu gibi, mühendislik o 
dönemde de en gözde meslekler arasındaydı. Mühendislere ihtiyaç 
vardı. Ben de mühendis olmak istiyordum; özellikle de inşaat mü-
hendisi… Şanslıydım.  Kalabalık bir mezun kitlesine rağmen, Elazığ 
Lisesi’nden altı arkadaş, İstanbul Teknik Üniversitesi’ni kazandık. 
Ben iki bölüm yazmıştım; diğeri Siyasal Bilgiler’di. Orayı da üçün-

cülükle kazandım. Eğer gitseydim hariciyeci 
olacaktım ama mühendisliği tercih ettim. 
Ancak, tam da teknik üniversite giriş sınavları 
sırasında babamı kaybettim. Hatta sınavlar-
dan birine de bu sebeple giremedim. Yine de 
kazandım sınavı, girebildim İTÜ’ye. Bugün 
olduğu gibi zeka testleri, özel sınavlar yoktu 
bizim dönemimizde. Mektep başarımız öl-
çüttü. Hatırlıyorum, sınavlardan 9 aldığımda 
ağlardım. Sınıf birincisi, okul birincisi olmak 
bana yetmezdi. Hayallerim ve planlarım çok 
büyüktü. Türkiye’nin baştan başa yeniden ku-
rulduğu, müthiş bir dönemin gençleri olarak 
ülkeye, ülke insanına faydalı olmaktı gayemiz. 

Anadolu’dan İstanbul’a gelen her öğrenci 
gibi; büyükşehrin size sunduğu olanaklar hep 
daha farklı oluyor. Çok başarılı, rahat ve güzel 
bir öğrencilik dönemi geçirdim. Ağabeyleri-

min babamın yokluğunu aratmamasının, buna katkısı var pek tabi. 
Yıllar geçse de okul hayatımın tüm kahramanlarını, hocalarımı, öğ-
renci arkadaşlarımı hâlâ minnetle ve dostlukla anarım. 

Doğuş İnşaat’la yollarınız nasıl kesişti, anlatır mısınız?
Mezuniyetten sonra, 1961 yılında Karayolları 8. Bölge’de ça-

lışmaya başladım. İlk işim;  Tunceli-Ovacık Yolu üzerindeki Siliç 
Köprüsü’nün şantiye şefliğiydi. Hayatımın en güzel zamanlarından 
birini o müthiş doğada, o bakir alanda geçirdim. Kendimi ve doğayı 
dinlemeyi, anlamayı o dönemde öğrendim. Projenin tamamlanma-
sını takiben; askerliğimi yapmak üzere Ankara’ya gittim. Vatani gö-
revimden sonra; Karayolları’ndaki işime geri döndüm. Bir dönem 
serbest müteahhitlik yaptım. Bu süreçte gerçekleştirdiğim son pro-
jeyi (Gülüşkür Köprüsü) bitirdikten sonra İstanbul’a geldim. Daha 
önce birlikte çalıştığım ve o günlerde de İstanbul Karayolları Genel 
Müdürü olan Atalay Coşkunoğlu beni ofisine davet etti. Sohbetimiz 
esnasında içeriye bir bey girdi. Merhum Ayhan Şahenk ile işte o gün 
tanıştık. Çok etkileyici bir insandı Ayhan Bey, enerjisi tüm odaya 
yayılırdı. Birinci köprü ile Altunizade arasındaki otoyol projesini 
almışlar, bu projeye de şantiye şefi arıyorlarmış. O gün bana teklif 

“Bizler için bir 
projeyi başarmak, 
milli bir görev 
gibi... Belki de sırf 
bunun için yıllar 
boyunca yirmi 
dört saat,  
üç vardiya çalıştık, 
hiç de şikayet 
etmedik.”

Kitap
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S e y a h a t

Datça’nın 
zarif güzeli
Datça Yarımadası’nın en güzel koylarından 
birinde yer alan D Maris Bay, turkuaz 
suların bembeyaz kumlarla buluştuğu 
beş plajı ve eşsiz doğası ile misafirlerini 
benzersiz bir yolculuğa davet ediyor.

Lezzet mi dediniz? İstikametiniz yine D Maris Bay. Japon 
mutfağına ait lezzetleri nefes kesen bir manzara eşliğinde de-
neyimlemek ve keyifli bir akşam yemeği yemek için Zuma Res-
toran her yıl olduğu gibi bu yıl da vazgeçemeyeceğiniz adres-
lerden biri olacak. İki yeni restoranı La Guerite ve Mano’s’un 
yanı sıra, yenilenen konseptleri ile Nusr-et ve RUYA ile D-Ma-
ris Bay bu sezon tüm dikkatleri üzerinde topluyor.

1935’den beri lezzet ve eğlence tutkunlarının vazgeçilmezi ol-
maya devam eden La Guérite, St. Bart’s ve Cannes’ın ardından bu 
yaz D Maris Bay’de, ünlü şefi Yiannis Kioroglou ve ekibi tarafından 
hazırlanan Akdeniz mutfağının en özel örneklerini sunacak. La 
Guérite, menüsü, seçkin müzik konsepti ve eğlenceli atmosferi ile 
sevdiklerinizle geçireceğiniz en güzel anlara ev sahipliği yapacak.

Masmavi bir gökyüzü, turkuvaz bir deniz... Cennet 
gibi bir Akdeniz koyunda kim “Hayat yaşamaya 
değer” diye düşünmez ki? Datça Yarımadası’nda, 
bulunduğu koyun tamamına hakim nefes kesici 

konumuyla dünyanın en sıra dışı otellerinden D Maris Bay’de 
hayat sizin için akıyor.  

D Maris Bay, Zamanın Akdeniz Tadı felsefesiyle anların, 
mevsimlerin ve çağların akışı arasındaki benzerlikleri kucakla-
yan Mytha Hotel Anthology’nin yedi olağanüstü otelinden biri. 
Lüks, zarif ve modern bir şekilde döşenmiş 196 odası, bu yaz 
eklenen dubleks presidential süiti ve ayrıcalıklı villa seçeneği 
ile D Maris Bay, misafirlerine uluslararası standartlarda sıra 
dışı bir hizmet anlayışı sunuyor.  

Dünyaca ünlü Şefi Colin Clague’nin çağdaş yorumlarıyla 
geleneksel Türk mutfağına ait tatları uluslararası vitrine taşı-
yan RUYA, bu yaz misafirlerini D-Maris Bay’de muhteşem bir 
ambiyansta ağırlayacak. Gün boyu keyifli vakit geçirebileceği-
niz lounge ve bar deneyimini bir arada sunan RUYA, Anadolu 
mutfağının lezzet ve pişirme tekniklerindeki çeşitliliği birbi-
rinden yaratıcı kokteyllerle birlikte ortaya koyacak. Nusr-et’in 
menüleri ise farklı pişirme teknikleri ile tadı damağınızda ka-
lacak lezzetlerden oluşuyor. 

Datça’nın hemen karşısındaki Simi Adası’nın ünlü ba-
lık restoranı Mano’s, Yunan mutfağının en özel lezzetlerini 
D-Maris Bay’e getiriyor. 17 yıl önce Simi Adası’nda yaratılan 
ve sinema, moda, iş, siyaset, kraliyet dünyasının özel isimle-
rini ağırlayan restoran, bu sezon D-Maris Bay’ın büyüleyici 
plajlarından birine konuşlanacak. Mano’s’ta enfes Yunan me-
zelerinin ve deniz ürünlerinin tadına varacak; Yunan kültü-
rünün ayrılmaz parçası olan sirtaki gecelerinde coşacaksınız.

Mytha Spa ise bu sezon yepyeni bir spa deneyimi sunacak. 
Profesyonel terapistlerinden oluşan uzman ekibi ve kişiye özel 
tasarlanan eşsiz bakım programları sayesinde vücudunuzu, 
ruhunuzu ve zihninizi dinlendirerek toksinlerinizden arına-
caksınız. ■
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Gucci ile enerjik 
bir sezon

Gucci’nin 2018 İlkbahar/Yaz 
koleksiyonları görücüye çıktı.  
Bu sezonun olmazsa olmazlarına 
göz atın, yaza renkli bir giriş yapın.

Mevsimlerin en sıcağı, hareketli bir yaz kapıda. Yeni sezon 
yaklaşırken gardıroplara çeki düzen vermek şart. Gucci bu 
yaz da sezona dinamik bir başlangıç yapıyor, moda sever-
leri heyecanlandırıyor.

PEMBENİN ELLİ TONU
Kış sezonu kadar yaz döneminde de kendini gösterecek olan 

pembelerin birbirinden farklı tonları, trendleri belirlemeye aday. Ha-
vaların ısınmasıyla beraber adından çokça söz ettirecek bu renk tonu, 
koleksiyonlarda hakimiyetini kurdu bile. Çarpıcı fuşyalardan, pamuk 
şekeri yansımalarına, sorbe tonlarından uçuk pembelere kadar uza-
nan renk skalası, hem elbiselerde hem de kruvaze ceketlerde kullanı-
larak gardıropların arzu nesnesi oluyor. 

METALİK HAZİNE
Moda dünyasındaki yükselişini bu yıl pekiştiren metalik efektler, 

baştan aşağıya giyim koleksiyonlarının gözdesi. Dore, lame ve bakır 
tonlarının koleksiyonlara renk kattığı İlkbahar/Yaz sezonunda ka-
dınlar kıyafetleriyle birlikte güneş gibi parlayacak. Altın yansımalar 

ise koleksiyonlarda iddiasını doruk noktasına taşıyacak. İçinde oranj 
renkli efektlerin ağırlıkta olduğu altın pullu kumaşla tasarlanan elbise 
modeli ise sezonun yıldızı.

JAPON BAHARI KAPIDA
Japonya’yı nasıl tanımlarsınız? Bir moda gurusuysanız, tabii ki 

önce kimonolarla... Yaklaşık üç sezondur trendsetter’ların beğenisine 
sunulan kimonolar bu sefer tarz değiştiriyor. Kimonolar artık mini 
elbise formlarında gardıropları alışılmışın dışında bir stile sokuyor. 
Nar çiçeğinin çarpıcı yansımasıyla renklenen elbise tasarımları ise bu 
sezon çok trend.

 
VATKALAR VAZGEÇİLMEZ
Moda dünyasının vazgeçilmez trendi vatkalar, elbiseden, gömlekle-

re ve ceketlere kadar uzanan geniş bir seçkiyle moda tutkunlarını karşılı-
yor. Keskin formlarda vatkalı bomber ceketler ise hem feminen hem de 
maskülen bir görünümü destekliyor. Sportif tarzın öne çıktığı modeller 
arasında, kadınların olmazsa olmazı tulumlar da var. Vintage esintili bu 
modeller kadınların büyüleyici siluetlerine gönderme yapıyor.  
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Mobilet’le çık dışarıya
Bilet alma deneyimini yeniden tanımlayan sosyal keşif platformu Mobilet, ilk reklam 
kampanyasında herkesi dışarı çıkmaya çağırıyor. Kullanıcıları için aynı anda pek çok 
özelliği en pratik şekilde öne sunan Mobilet sosyal platformlarla bağlantısı sayesinde 
e-bilet işlemini bambaşka bir deneyime dönüştürüyor.  

tığının çok ötesinde kullanıcılarına sosyalleşme platfor-
mu sunan Mobilet, bu sayede kullanıcılarla mekânları ve 
sanatçıları etkileşime geçiriyor. 

Kişisel öneri algoritmasını kullanan Mobilet, kulla-
nıcılarının daha önce katıldığı etkinliklerden, takip ettiği 
kişilerin aktivitelerinden, Facebook ve Spotify gibi sosyal 
platformlardaki tercihlerinden yararlanarak kişiye özel 
deneyim önerileri sunuyor. Sosyal medya platformları 
ile iletişim halinde olan Mobilet bu sayede kullanıcıla-
rı en doğru tercihlere yönlendiriyor. Kişiye özel içerik 
önerileri sayesinde yeni yerler, etkinlikler ve sanatçılar 
keşfetmek hiç olmadığı kadar kolay. Kullanıcılar için ya-
pılmış olan öneriler tarih, ruh hali, okazyon (aile zamanı, 
kutlama, eğlence zamanı) gibi farklı kategoriler doğrul-
tusunda filtrelenebiliyor. 

Sosyal medya entegrasyonu sayesinde Facebook ile gi-
riş yapılabilen, profil oluşturulabilen ve Spotify hesabıyla da 
bağlantı kurulabilen Mobilet, kullanıcıların bu platformlar 
üzerindeki sosyal hareket ve etkileşimleri doğrultusunda 
herkes için kişiselleşmiş bir platforma dönüşüyor. Kullanı-
cıların sosyal hareketleri doğrultusunda diğer kullanıcılarla 
etkileşimini arttırmayı amaçlayan bu özellik birlikte orga-
nizasyonu sağlıyor. 

BİLET SATIN ALMANIN EN 
ÇEŞİTLİ YOLU
E-Bilet mantığı sayesinde Mobilet üzerinden alınan bi-

letlerin basılı kopyalarına ihtiyaç duyulmuyor. Mobilet’in 
içindeki Cüzdan sekmesine QR kod olarak iletilen bilet 
katılacağınız bütün etkinliklerde yeterli oluyor. İstenirse 
bu QR kod bilet, mail olarak gönderiliyor ve PDF olarak 
da yazdırılabiliyor. Bu sayede katıldığı etkinliklerin biletle-
rini saklamayı seven kullanıcılar için arşivleme imkânı sağ-
lanıyor. Ayrıca Mobilet kullanıcıları etkinlik günü etkinlik 
gişelerinden biletini basılı olarak da teslim alabiliyor. Ama 
Mobilet doğayı da korumak adına herkesi e-bilet kullanma-
ya teşvik ediyor.

Tek sepet özelliği sayesinde Mobilet ile tek işlemde 
(sepette) birden fazla etkinlik için birden fazla sayıda bilet 
alımı ve rezervasyonu gerçekleştirilebiliyor. Bu özellik saye-
sinde pek çok etkinlik aynı anda organize ediliyor. Kullanı-
cıların zamandan kazanması Mobilet’in ön planda tuttuğu 
özelliklerden biri. 

SOSYAL BİR DENEYİM
Sosyal bir deneyim yaşatan Mobilet’te kullanıcılar, ar-

kadaşlarının beğendiği etkinlikleri görebilir, arkadaşları 
için bilet rezerve edebilir ve aldığı biletleri arkadaşlarına 
transfer edebilirler. Mobilet, arkadaş gruplarının kolayca 
bilet alabilmelerini sağlıyor. Kullanıcılar, kendileri ve arka-
daşları için toplu bilet alımı yapabildikleri gibi, arkadaşları-
nın satın alabilmesi için bilet veya koltuk rezerve edebiliyor. 
Adına rezervasyon yapılan kişi, Mobilet kullanıcısı olmasa 
da SMS yoluyla rezervasyon bilgisini alıyor. Rezervasyon 
bilgisini alan kişi Mobilet’e giriş yaparak kolaylıkla arkadaşı 
tarafından kendisine ayrılan bileti satın alabiliyor. 

Kaygılanmaya hiç gerek yok. Çeşitli nedenlerle bileti-
ni aldığı etkinliğe gidemeyecek olanlar, biletlerini Mobilet 
üzerinden istedikleri kişiye transfer edebiliyor.

Doğuş Grubu’na ait Pozitif ve Doğuş Müşteri Sistemle-
ri’nin ortaklığıyla kurulan Mobilet, “Çık dışarıya” motto-
suyla Ocak ayında yeni reklam filmini yayınladı. Tamamı 
Sırbistan’da çekilen reklam filmi, eğlenceli ve hareketli 

senaryosuyla dikkat çekiyor. Evden, işten, okuldan; kısacası ru-
tinden çıkmak isteyen insanların akrobatik kaçış sahnelerine 
eğlenceli bir ritim eşlik ediyor. Sevda Karaca’nın kült şarkısı Çık 
Ortaya’nın reklam için yeniden düzenlenen versiyonunu sevilen 
şarkıcı Göksel seslendiriyor. 

Yönetmenliğini Serdar Dönmez’in üstlendiği reklam filminin 
dinamik senaryosunu ünlü dizi Game of Thrones’da görev almış 
birçok dublör ve profesyonel sirk dansçıları canlandırıyor. Top-
lamda 130 kişilik dev bir kadro çalışan reklam filmiyle Mobilet, 
“Biletler için Mobilet” diyerek kullanıcılarına sosyal hayata katı-
lırken baştan sona bir deneyim sunuyor. 2017’nin Mayıs ayında 
faaliyete geçen Mobilet’le kolay ve hızlı bilet satın alma imkânının 
yanı sıra kişiselleştirilmiş önerilerle farklı deneyimler seçme ola-
nağı da var. 

PRATİK KULLANIM
Mobil uygulama temelli tasarlanan, aynı zamanda web site-

si üzerinden de kullanılabilen Mobilet’i, Apple Store ve Google 
Play mağazasından ücretsiz indirilebiliyor. Aynı zamanda mo-
bilet.com adresinden de aynı işlemler yapılabiliyor. Cep telefonu 
numarasını kullanarak ya da Facebook hesabıyla da Mobilet’e de 
saniyeler içinde kayıt olup giriş yapılabilir.

Mobilet sadece sosyal bir deneyim keşfetmek ve bilet almak 
isteyen katılımcılar için değil bu deneyimlerin yaratıcıları ve 
markalar için de pek çok yenilik ve kolaylık sunuyor.

 
MOBİLET’İN GETİRDİĞİ FARKLILIK VE 
YENİLİKLER 
Mobilet ile kullanıcılar, yeni yerler, etkinlikler, sanatçı-

lar keşfedebiliyor, etkinlikleri takip edebiliyor, kendi arkadaş 
gruplarıyla birlikte program yapabiliyor, diledikleri arkadaşla-
rının ilgilendikleri etkinlikleri görebiliyor ve farklı etkinlikler 
için toplu bilet alımı yapabiliyor. Sadece bilet satın alma man-
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Sanata Bi Yer Sergi’18, 22-24 Haziran tarihleri arasında bomontiada’nın duvarlarından 
hayatımıza ulaştı. Sergi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından 21 Sanata Bi Yer 
platformu üyesinin 51 tane çalışması sergilendi.

SANATA BÜYÜK BIR 
YER AÇILDI

Sanata Bi Yer platformu bu yıl, 22-24 Haziran tarihleri 
arasında bomontiada avlu’da bir pop-up sergi ve eş zamanlı 
olarak Leica Gallery İstanbul’da Sanata Bi Yer Sergi’18’i sun-
du. Farklı üniversitelerden 25 öğrencinin çalışmalarını sergi-
leyen seçkide resim, heykel, fotoğraf, baskı-edisyon gibi farklı 
disiplinlerde üretilen işler izleyiciyle buluştu. Sanata Bi Yer’in 
seçici kurulu tarafından titizlikle bir araya getirilen ve 21 Ha-
ziran’da özel bir davetle ön izlemesi yapılan çalışmalar farklı 
temalar etrafında şekilleniyor. 

Doğuş Grubu tarafından kurulan Sanata Bi Yer platformu 
2015 yılından bu yana genç sanatçı adaylarının çalışmalarını 
sanatseverlerle buluşturuyor ve Doğuş Grubu’na ait mekanları 
sergileme alanlarına dönüştürmeye devam ediyor.

“Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” sloganı altında topladığı fark-
lı disiplinlerdeki sosyal sorumluluk projelerini kültür-sanat, 
eğitim ve spor gibi çeşitli alanlarda sürdüren Doğuş Grubu, 
çok sayıda proje ve platforma destek sağlıyor. 

Geçtiğimiz yıllarda sanata verdiği destekler ile hem genç 
sanatçıları hem de sanatseverleri birbirleriyle buluşturan Sa-
nata Bi Yer platformu tam da bu amaçla yola çıkıp, güzel sa-
natlara ilgi duyan ve bu alanda eğitim alan genç sanatçı aday-
larına görünür olma ve çalışmaları için yeni alanlar yaratma 
imkanı tanıyor. Çalışmalarını doğru yerde, doğru kişiler ile 
buluşturmak isteyen genç sanatçı adaylarına, işlerini sergi-
leyebilecekleri ve ulaşılabilir olacakları alternatif mekanlar 
yaratıyor. 

Sanata Bi Yer platformu, ‘’Çünkü Sanat Alan İster’’ mottu-
su ile başlayan bu yolculukta, bilinen sergileme algılarını kıra-
rak sanatı sokağa çıkarıyor ve sanatseverlere genç sanatçıların 
çalışmaları ile ansızın karşılaşma fırsatı sunuyor. Bu karşılaş-
ma alanları hem izleyiciler için hem de üretimlerini paylaşmak 
isteyen genç sanatçılar için bir buluşma noktası oluyor. Sana-
ta Bi Yer platformunda web sitesine kayıtlı 900’ü aşkın üye ve 
3.500’den fazla çalışma var. Her geçen yıl büyümeye devam 
eden bu aileden 300 öğrencinin, 400’ü aşkın çalışması Doğuş 
Grubu’na bağlı restoran, showroom ve festival alanlarında ser-
gilenirken 60’ı aşkın çalışma ise bu yolculukları sonucunda 
yeni evlerine ulaştı. 
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O artık bir klasik... Evet, GQ Türkiye Men Of The Year ödül töreninden bahsediyoruz. 
Yetenekli aktörler, sporcular ve müzisyenler bu törende buluşuyor. 15 Şubat Perşembe 
akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşen yılın en görkemli ödül töreni hafızalara 
şimdiden kazındı.

Ödüllerin ihtişamlı gecesi

GQ Türkiye, 2017’de başarıları ve stiliyle dikkat çeken erkekleri ve 
yılın kadınını seçti. GQ tarafından dünya çapında 22 yıldır sürdü-
rülen ve Türkiye’de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl altıncı kez 
düzenlenen GQ Türkiye Men Of The Year ödül töreni 15 Şubat 
Perşembe akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşti. GQ Türkiye 
Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Üner’in ev sahipliği yaptığı 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.
Clear ana sponsorluğunda gerçekleşen GQ Türkiye Men Of The 
Year gecesinde davetlilerin ulaşımı Volkswagen tarafından sağ-
lanırken lüks erkek giyimin öncü markalarından Hugo Boss ve 
görüntü teknolojisinde devrim yaratan LG OLED TV de Men of 
The Year 2017’nin sponsorları arasında yer aldı.

Jess Molho’nun sunduğu gecede, puhutv’nin Fi dizisindeki 
performansıyla milyonları ekrana kilitleyen oyuncu Ozan Güven, 
En İyi Aktör Ödülü’nü aynı dizideki rol arkadaşı, güzel oyuncu 
Berrak Tüzünataç’ın elinden aldı.

Cem Yılmaz, Kült Ödülü’nü, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi 
gruplarından MFÖ’ye takdim etti. Cem Yılmaz esprileriyle geceye 
katılanlara eğlenceli anlar yaşattı.

Doğuş Yayın Grubu Spor Grup Başkanı Fuat Akdağ, Yılın Ekibi 
Ödülü’nü Ampute Milli Takımı’na verdi.

En İyi Yönetmen Ödülü’nü uluslararası 
işleriyle dünyada adından söz ettiren 
Ferzan Özpetek’e 2014’te GQ Men Of The 
Year’da Yılın Adamı seçilen usta oyuncu 
Halit Ergenç teslim etti. 

Kan ve kök hücreden yapay deri üreten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 
Yılın Bilim Ödülü’nü ünlü fotoğrafçı Koray Birand’tan aldı. 

Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Seda Domaniç,  
Yılın Stil Sahibi Erkeği Serdar Gülgün’e ödülünü takdim etti. 

Yılın Konuşulan Adamı Ödülü’nü ise 
Emmy Ödülü kazanan ilk Türk dizisi 
Kara Sevda’nın yakışıklı oyuncusu Burak 
Özçivit, Star TV Genel Müdürü Ömer 
Özgüner’den teslim aldı. 

Her rolde performansıyla dikkat çeken Yılın 
Yükselen Oyuncusu Burak Deniz, ödülünü 
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 
Memati karakteriyle milyonların hafızasına 
kazınan isim Gürkan Uygun’dan aldı. 
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Gecenin ev sahiplerinden Zeynep Üner, bir 
konuşma yaparak törenin başlangıcını yaptı.

Ünlü oyuncu Burak Deniz, Yılın Yükselen Oyuncusu ödülünü almak için geceye 
Volkswagen Yeni Areton ile kırmızı halıya yakışır şekilde geldi.

Doğa tutkunu iş adamı Edhem Dirvana, 
Yılın Sıra Dışı Projesi Ödülü’nü Doğa İçin 
Çal’a verdi. 

Yılın Kadını Ödülü ise Türkiye’nin en esprili 
ve yaratıcı zekaya sahip kadınlarından Gülse 
Birsel’in oldu. Birsel Yılın Kadını Ödülü’nü 
Aile Arasında filminin yönetmeni Ozan 
Açıktan’dan teslim aldı.

GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni 
Zeynep Üner, Mahmut Orhan’a dünya 
müzik listelerindeki başarılarından ötürü 
Yılın En Başarılı DJ’i Ödülü’nü verdi.

Yılın En İyi Çıkış Yapan Müzisyeni 
Jabbar, ödülünü, özgün yorumuyla  
geniş bir kitleye hitap eden Mabel 
Matiz’den aldı. 

Müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu, usta 
isim Özkan Uğur yakışıklılığı, oyunculuğu 
ve sosyal hayatındaki örnek davranışlarıyla 
dikkat çeken Mert Fırat’a Yılın İlham Veren 
Adamı Ödülü’nü takdim etti. 

2017’de 100 metre yarışında elde ettiği 
başarıyla Dünya Şampiyonu olan Ramil 
Guliyev, Yılın Sporcusu Ödülü’nü Doğuş 
Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Erman Yerdelen’den teslim aldı. 
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“Doğuş’tan İyi Bir Gelecek, Doğuş ile Gelecek” vizyonu ile Doğuş Grubu tarafından 
kurulan ve Türkiye’nin ilk ve tek ulusal çocuk orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni 
Orkestrası (DÇSO) 2006 senesinden beri klasik müzik alanında büyük başarılara 
imza atıyor. Türkiye’nin çeşitli konservatuvarlarının 11-18 yaş grubu öğrencilerini bir 
araya getirerek, çocuklara ve gençlere senfonik müziği yaşıtları aracılığıyla sunan 
ve çok sesli evrensel müziği yaygınlaştırmayı hedefleyen DÇSO şimdiye kadar bu 
amacına yönelik pek çok başarılı konser gerçekleştirdi.

Doğuştan İyi Bir Gelecek: 
DOĞUŞ ÇOCUK SENFONI 
ORKESTRASI

Müzik, insanlık var olduğu günden beri ona eşlik 
etti. İlk insanlar rüzgârın ve kuşların sesini taklit 
ederek kavalı keşfetti. Kalp atışlarının seslerini 
taklit edebilmek için davulu andıran ancak ilkel 

formlara sahip enstrümanlar yarattılar. Dünyamızda halen 
medeniyetten uzakta yaşayan ancak akan nehri kullanarak 
müzik yapan kabileler bulunuyor. Örneğin vurmalı çalgı 
kültürü binlerce yıldır Afrika’nın gündelik hayatının ritmi. 
Binlerce yılda oluşan müzik kültürüne dair bilgi birikimi 
müziği bir forma taşıyarak klasik müziği doğurdu. Avrupa’da 
Ortaçağ’da üzerine söz yazılan klasik müzik ses bütünlüğünü 
oluşturdu ve kendi tarzını yarattı. Avrupa’da seneler içinde 
seçkin bir müzik haline gelerek insanların kendi içlerine 
yönelmelerinin bir aracı haline geldi. Günümüzde klasik 
müziğin insan üzerinde faydalı etkileri olduğu biliniyor. 
Dinleyiciye yoğun bir drama ya da yaşama arzusu veren klasik 
müzik çok sesli özelliği ve içyapısındaki disiplinle hem üreten 
müzisyeni hem de dinleyiciyi olumlu yönde etkiliyor. Bebekler 
ve çocuklar üzerindeki olumlu etkileriyle de bilinen klasik 
müziğin ülkemizdeki popülaritesi pek yaygın değil. Kültür ve 
sanatı desteklemeyi kendine hedef edinmiş Doğuş Grubu bu 
algıyı tamamen değiştirdi. Türkiye’nin ilk ve tek daimi ulusal 
çocuk senfoni orkestrası Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 
(DÇSO), toplumun geleceğine katkı sağlamak hedefiyle 
“Doğuş’tan İyi Bir Gelecek, Doğuş ile Gelecek” vizyonu 
altında sosyal sorumluluk projelerini yürüten Doğuş Grubu 
tarafından 2006 yılında kuruldu. 

Türkiye’deki çeşitli konservatuvarların 11-
18 yaş grubu öğrencilerini bir araya getirerek, 
çocuklara ve gençlere senfonik müziği yaşıtları 
aracılığıyla sunan ve çok sesli evrensel müziği 
yaygınlaştırmayı hedefleyen DÇSO şimdiye 
kadar bu amacına yönelik pek çok başarılı 
konser gerçekleştirdi. Kültür ve sanatı farklı 
pek çok alanda destekleyen Doğuş Grubu’nun 
kurduğu orkestra başarılarını hem Türkiye’de 
hem yurtdışında kanıtladı. 

Kuruluşundan bu yana Türkiye genelinde 
22 ilde, yurt dışında ise Basel ve Münih’te 
sahne alan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 
gerçekleştirdiği 70 konserle 93.000’den fazla 
izleyiciye ulaşarak Türkiye’de bu alanda bir 
ilki gerçekleştirmiştir. Türkiye’de ilk kez ulusal 
çocuk senfoni orkestrası bu kadar izleyiciyle bir 
araya geldi.  

DİSİPLİNLİ VE PROFESYONEL EĞİTİM
Orkestranın şefliği ve genel müzik direktörlüğünü ise cumhu-

riyet tarihinin son dönemlerinde yetişmiş en iyi şef lerinden Prof.  
Rengim Gökmen yapıyor. Psikolojik danışmanlığını ise müzi-
ğin çocuk üzerindeki gelişimleri konusunda başarılı çalışma-
ları olan Dr. Erdal Atabek üstleniyor. Profesyonel bir Sanat 
Kurulu tarafından 12 senedir büyük bir özveriyle yönetilen 
orkestra bugüne kadar Türkiye’nin farklı konservatuvarla-
rında eğitim gören 800’ü aşkın çocuğu kendi bünyesinde bir 
araya getirdi. Bir okul olarak işleyen DÇSO’da öğrencilere en 
iyi şartlarda, en üst düzey hocalar eşliğinde eğitim veriliyor ve 
öğrencilerin mezun olduktan sonra başlayacak kariyerlerine 
çok sağlam ve emin adımlarla girmelerine olanak sağlanıyor. 
18 yaşını geçen öğrencilerini mezun eden orkestra, bu öğren-
cilerin kariyer gelişimlerini de destekliyor. 

OKUL İŞLEVİ GÖREN EĞİTİM PROJESİ
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası kültürel içeriğinin yanı 

sıra çocukların kişilik ve zekâ gelişimlerini destekleyen çok 
değerli bir eğitim projesi. Orkestranın kamp dönemlerinde, 
çocukların teknik yeteneklerinin yanı sıra duygusal 
gelişimlerine de destek olabilmek adına orkestranın Psikolog 
Danışmanlığını üstlenen Dr. Erdal Atabek liderliğinde 
hassas bir çalışma sürdürülüyor. Orkestra üyesi olmak, her 
bir müzisyenin kişiliğinin şekillenmesinde önemli bir rol 
oynamakta. Takım ruhuyla çalışma, ortak bir dil oluşturma 
gibi konularda çocuklara rehberlik edilmesini sağlıyor. 

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE 
ORTAK ÇALIŞMA
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası bugüne ka-

dar Türkiye’den ve dünyadan pek çok ünlü isme eş-
lik etti. Bu isimler arasında dünyaca ünlü Türk piya-
nistler Fazıl Say ve Gülsin Onay’dan keman sanatçısı 
Cihat Aşkın’a kadar geniş bir yelpaze sıralamak mümkün.  
“3 Tenor” olarak tanınan Ayhan Uştuk, Aykut Çınar, Şenol 
Talınlı ile Flamenko’nun efsane gitaristi Jose Maria Gallardo 
Del Rey, Antonio Marquez Dans Kumpanyası, ünlü tenor Ni-
cola Martinucci ve Rus kemancı Alexander Markov ve Alice 
Sarah Ott gibi isimler de bulunuyor. 
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Kültür-Sanat

DÇSO çeşitli projelerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or-
kestrası’yla da aynı sahneyi paylaşarak sanat ve kültür alanın-
da, Doğuş Grubu’nun desteğiyle bir ilke daha imza attı. Bu ge-
lişmeler dünya müzik camiası tarafından da ilgiyle takip edildi. 

SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI
Orkestra üyelerinden 12 çocuğa, lisans ve yüksek lisans 

eğitimleri boyunca dünyanın seçkin müzik okullarında burs 
desteği sağlandı. 2017-2018 eğitim yılı itibebarıyla halen yedi 
mezuna, yurtdışındaki seçkin müzik okullarında burs imkânı 
sağlanmaya devam edilerek ülkemizde sanat alanındaki 
yatırımların kalıcılığı sağlanıyor. 

Orkestra şimdiye kadar pek çok başarılı proje yürüttü ve 
konser verdi. Bu konserler de pek çok ödülle taçlandırıldı.  Bu 
başarılı konserlerin bazılarına bakalım: İngiltere Kraliçesi 2. 
Elizabeth Onuruna Konser (Mayıs, 2008) DÇSO, Çankaya’da 
dönemin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün, ülkemizi ziyaret eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 
onuruna verdiği davette sahne aldı. Konser sırasında DÇSO 
dinleyicilere, bu uluslararası buluşmayı ulusal renklerle süsle-
yen bir repertuvar sundu.

Disney Konseri (Nisan, 2010)
Doğuş Grubu ve Walt Disney Türkiye Ofisi iş birliği ile 

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dâhilinde İstanbul’da 
verdiği özel konserde, Disney’in efsane filmlerinin müzikle 
senkronize edilmiş animasyon görüntüleri sahneledi. DÇSO, 
“Filmlerden Sihirli Müziklerle Dünyayı Geziyoruz” teması al-
tında gerçekleştirilen konserlerle, dinleyicilere “Mulan, Aslan 
Kral, Alaaddin” gibi klasiklerden, “Pirates of the Caribbean” 
ve “High School Musical” gibi en yeni filmlere uzanan müzikal 
bir yolculuk sundu.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Korosu 
ile 23 Nisan Özel Konseri 
(Nisan, 2012)
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 2012 yılında, Türkiye 

Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliği ile 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÇHGM) Çocuk Korosu 
ile birlikte sahne aldı. ÇHGM Çocuk Korosu ve DÇSO, birlikte 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hazırla-
nan repertuvarı seslendirdi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
Gala Yemeği (Mart, 2013)
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, İstanbul’un Olimpiyat 

adaylığı kapsamında gerçekleştirilen ve IOC Komitesi’nin 
(The International Olympic Committee), dönemin T.C. Baş-
bakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde ağırlan-
dığı yemekte sahne aldı. 

EXPO 2020 İzmir Özel Konseri 
(Ekim, 2013)
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, EXPO Komitesi’nin 

2020 Aday Şehir sempozyumu kapsamında aday şehir İzmir’de 
ağırlandığı Gala Gecesi’ne davet edilen tek orkestrası oldu.

Türkiye’nin En Büyük Çocuk Konseri 
(Nisan, 2014)
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Opera ve 

Balesi Çocuk sanatçıları ve Türkiye Radyo Televizyonu Anka-
ra Çocuk Korosu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı etkinlikleri kapsamında ortak bir konser gerçekleştirdi. 
Konseri izleyen 7’den 70’e yaklaşık 15.000 müziksevere unu-
tulmaz bir müzik ziyafeti ve görsel şölen sunuldu.

Başbakanlık Konseri (Nisan, 2016)
Türkiye’nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni orkestrası olan 

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO) Çankaya Köşkü’nde 
gerçekleşen 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde sahneye çıktı.

Mozart’ın Sihirli Dünyası (Nisan, Ekim 2016)
Ünlü besteci W.A. Mozart’ı 262. doğum gününde “Mo-

zart’ın Sihirli Dünyası” gösterisiyle anan DÇSO,  klasik müzik 
seven ve keyifli vakit geçirmek isteyenler için Mozart’ın 
doğum günü 27 Ocak ve sonraki gün olmak üzere, iki gün 
boyunca Volkswagen Arena’da unutulmaz bir performansa 
imza attı. Başta çocuklar olmak üzere, yediden 70’e tüm iz-
leyenlere keyifli bir gösteri sunan Mozart’ın Sihirli Dünyası, 
ünlü besteci Mozart’ın Sihirli Flüt operasından yola çıkarak 
hazırlandı. Yarıyıl tatiline giren çocuklar ve klasik müzik 
sevenler tarafından beğeniyle karşılandı.  

Yazar ve yönetmen Murat Göksu’nun yorumuyla oyun-
laştırılan Mozart’ın Sihirli Dünyası’nın oyuncuları arasında 
Türk operasının tanınmış sanatçılarından Ahmet Baykara, 
Arda Aktar, Görkem Ezgi Yıldırım, Eylem Demirhan Duru 
ve Mehmet Yılmaz yer aldı. Gösteride Mozart’ın çocukluğunu 
küçük yıldız Ata Berk Mutlu, ünlü besteci Mozart’ı ise dene-
yimli oyuncu Serhat Kılıç canlandırdı. DÇSO, Mozart’ın Sihir-
li Dünyası gösterisi kapsamında gerçekleştirdiği toplam dört 
temsille 4 bin seyirci ağırladı.

Fenerbahçe Doğuş - Barcelona Lassa karşı-
laşması (Ocak, 2018)

Orkestradan 20 çocuk bir ilki gerçekleştirerek THY 

Euroleague kapsamında Fenerbahçe Doğuş - Barcelona Las-
sa karşılaşması öncesinde canlı performans sergiledi. Minik 
müzisyenler, Fenerbahçe Doğuş oyuncularından Luigi Da-
tome’nin isteği üzerine “Son Mohikan” filminin unutulmaz 
müziğini çaldı ve Fenerbahçe Doğuş oyuncuları parkedeki 
yerini Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın harika perfor-
mansı eşliğinde aldı. Performansa izleyiciler de büyük ilgi 
gösterdi.

ULUSLARARASI ALANDA PEK ÇOK ÖDÜL
DÇSO, Türkiye’de ilk ve daimi ulusal örnek olmasının dı-

şında 2006’dan beri bu başarısını sürdürmesiyle de gerek Tür-
kiye içinde gerekse uluslararası alanda dikkat çekiyor. Müziğin 
bilhassa da çok sesli senfonik müziğin özellikle çocuk yaşlar-
daki bireyler üzerindeki olumlu etkileri günümüzde çeşitli bi-
limsel projelerle kanıtlanmış, çeşitli eğitim metotlarına ilham 
kaynağı olmuştur. Bu anlamda Doğuş Çocuk Senfoni Orkest-
rası pedagojik açıdan da ayrıcalıklı bir yere sahiptir. DÇSO da 
bunu uluslararası başarılarıyla kanıtladı:

2013 Ace Of M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Conferences, 
and Exhibitions) Ödülleri’nde, “En İyi Kurumsal Sosyal Sorum-
luluk” kategorisinde ve 2015 yılında JCI (Junior Chamber Inter-
national) tarafından düzenlenen ICSR (International Corporate 
Social Responsibility) Ödülleri’nde “En iyi Kültür - Sanat Sosyal 
Sorumluluk Projesi” kategorisinde ödüle layık görüldü. 

2017 yılında MarCom Ödülleri’nde Kurumsal Sosyal So-
rumluluk kategorisinde “Platinum” ödülüne ve gene aynı sene 
Best Business Ödülleri’nde En İyi Kurumsal Sosyal Sorumlu-
luk Projesi ödülüne layık görüldü. 
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Heyecan verici, dayanıklı ve çevik yeni Arona, SEAT’ın fonksiyonel, konforlu ve maceracı 
tasarımlarına yepyeni bir örnek olarak karşımızda. 

Heyecan verici  
Yeni SEAT Arona

sistemleri standart olarak sunuluyor. Arka çapraz trafik uyarısı, 
kör nokta tespit sistemi, hem paralel hem dikey park etmede kul-
lanılabilen park asistanı sistemi ve stop & go fonksiyonlu hız sa-
bitleyici sistemleri de opsiyonel olarak yer alıyor.

BİR SEAT GELENEĞİ: BAĞLANABİLİRLİK 
Yeni SEAT Arona özellikle bağlantı kabiliyeti ve gelişmiş sü-

rücü destek sistemleri ile sürücülerin taleplerine en iyi yanıtı ver-
meye hazır. SEAT ürün gamındaki diğer modellerden de alışmış 
olduğunuz bilgi ve eğlence sistemleri sizi bekliyor: Anahtarsız 
giriş ve çalıştırma sistemi, daha yüksek çözünürlüklü geri görüş 
kamerası, 8 inçlik siyah panelli dokunmatik multimedya ekran ve 
BeatsAudioTM... Apple Car Play, Android Auto ve Mirror Link 
sistemlerine sahip yeni SEAT Arona, tamamen yüksek bağlanabi-
lirlik özelliğinde bir otomobil olarak tasarlandı. 

2017 sonunda dünya lansmanı yapılan ve benzinli motor se-
çenekleriyle Türkiye’de satışa sunulan Yeni SEAT Arona, 2018’in 
ikinci çeyreğinde dizel versiyonla SEAT yetkili satıcılarında yeri-
ni aldı. Arona’nın 1.6 TDI 90 Hp’lik otomatik versiyonu Style ve 
Xcellence donanım seviyelerinde sunuluyor.

KOMPAKT CROSSOVER AYRICALIĞI
İster şehir içinde, ister otoyolda, hatta off-road olarak adlan-

dırılan yollarda bile, çevik ve konforlu bir sürüş deneyimi sunan 
kompakt crossover modeller, 2015 yılından beri Avrupa’nın en 
çok büyüyen segmentlerinden biri. SEAT da bu sınıfa ilk olarak 
Frankfurt Otomobil Fuarı’nda sergilenen iddialı oyuncusu Yeni 
SEAT Arona ile giriyor. SEAT Arona, hafta içi şık, ferah, pratik 
ve konforlu olduğu kadar, hafta sonları ise bir o kadar maceracı, 
sağlam, sportif ve verimli bir otomobil. Tüm bunlara, normalde 
yalnızca pazarın üst segmentlerinde rastlanan güvenlik ve bağlan-
tı teknolojileri ile SEAT tasarımı da ekleniyor.

GÜVENLİK DONANIMLARINDA 
DÖNÜM NOKTASI
Yeni SEAT Arona, pasif, aktif ve önleyici güvenlik donanım-

ları bakımından da segmentte bir dönüm noktası niteliğinde. 
Arona’da ön bölge asistanı, yokuş kalkış destek sistemi, yorgunluk 
tespit sistemi, yağmur ve ışık sensörleri, ikincil çarpışma freni gibi 
üst segmentlerde yaygın şekilde yer alan gelişmiş sürücü destek 

Volkswagen SUV’un yeni Tiguan Allspace modeli, ferah iç alanı, 
yükselen standart donanım seviyesi ve sahip olduğu yeni teknolojilerle 
Volkswagenseverler’in beğenisine sunuluyor.

Hayalleriniz kadar geniş 
TIGUAN Allspace

HACİM VE ESNEKLİK 
Volkswagen Binek Araç başarılı SUV model ailesini daha bü-

yük, daha fonksiyonel ve daha ferah yeni bir model olan Tiguan 
Allspace ile genişletiyor. Yeni Tiguan Allspace, azami hacim ve es-
nekliğe ihtiyaç duyan ve bu sebeple önceden tek seçenekleri daha 
büyük ve fonksiyonel bir araç edinmek olan müşteriler için ideal 
ve karizmatik bir alternatif. Kalabalık aileler için opsiyonel olarak 
sunulan üçüncü sıra koltuklar 7 kişinin seyahat etmesine imkân 
verirken, daha fazla yükleme alanı isteyenler için ise geniş bagaj 
hacmi sunuyor. 

BAGAJ HACMİ GÖZ DOLDURUYOR
Üst düzey esnekliği sayesinde yeni Tiguan Allspace, pek çok 

farklı kullanım alanı sunuyor. İkinci sıradaki koltukların katlan-
masıyla bagaj hacmi 1.920 litreye kadar artırılabiliyor. Bu sayede 
uzunluğu 1.921 mm’ye ulaşan yükleme bölümü uzunluğu, sörf 
tahtası gibi uzun eşyaların bile rahatça taşınmasına izin veriyor. 

Highline donanım seviyesinde standart olarak yer alan kolay açı-
lır/kapanır bagaj kapağını açmak için bir ayak hareketi yeterli. 
Açık olan bagaj kapağı ise, araçtan uzaklaştıktan 20 saniye sonra 
otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlanabiliyor. 

AKILLI TEKNOLOJİLER
Yeni Tiguan Allspace akıllı teknolojiler ve sürüş destek sistem-

leri ile en kritik ve riskli koşullarda bile güvenli bir sürüş deneyimi 
sunuyor. Şerit takip asistanı ile şeritten çıkılması durumunda dü-
zeltici direksiyon hareketleriyle aracın kendi şeridinde kalması sağ-
lanırken, şerit değiştirme asistanı yan aynalara entegre LED uyarı 
lambaları sayesinde sürücüyü şerit değiştirmesi halinde karşılaşa-
cağı olası tehlikelere karşı uyarıyor. Dinamik far asistanı da karşı-
dan gelen araçların ve sürücülerin gözünü kamaştırmadan uzun 
farla sürüş yapabilme imkânı sunuyor. Türkiye’de satışa sunulan 
Yeni Tiguan Allspace iki motor seçeneği ve Comfortline ve Highli-
ne olmak üzere iki farklı donanım seviyesi ile sunuluyor. 

O t o m o b i l
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S t i l

Markanın tasarımcısı Valerie Messika’nın ilham perisi 
Gigi Hadid, hem rock’n roll hem zarif tarzıyla ko-
leksiyonun ikonik parçalarına son dokunuşu yapı-
yor.  Gigi Hadid’in kamera karşısına geçtiği çekimde 

yer alan tüm parçalar göz kamaştırıyor. Koleksiyonun tüm çift 
yönlülüğünü ortaya çıkaran kareler ise ünlü moda fotoğrafçıları 
Mert & Marcus imzası taşıyor.           

Messika’nın ünlü My Twin koleksiyonu farklı kesim pırlantala-
rın beklenmedik bir şekilde bir araya gelmesiyle aşka mühür vur-
manın yeni bir yolunu sunuyor. Farklı kesim taşlar zıtlıkların birbi-
rini tamamlamasını temsil ediyor. Duygusallığı sembolize eden ve 
baş döndüren armut kesim pırlanta, daha stilize edilmiş hipnotize 
edici zümrüt kesim pırlantayla veya zarif oval kesim pırlantayla bir 
araya geliyor. My Twin koleksiyonu zıtlık içinde ışık dansı yapan 
modern ve zarif mücevherler ile karşımıza çıkıyor.

Hublot dünyanın ilk canlı renkli seramiğinden üretilen Big Bang Unico Red Magic’le 
baş döndürüyor.

KIRMIZININ CAZIBESI

İ sviçre’nin önde gelen saat markalarından Hublot, 
yenilikçi yanını bir kez daha ortaya koydu. ArGe 
ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucu dünya-
nın ilk canlı renkli seramiğini elde eden Hublot, 

saat kasasının her bileşenini bu özel malzemeden 
üretmek için çabaladı ve ortaya Big Bang Unico 
Red Magic çıktı.

Markanın, ilk kez ortaya çıkan bu buluşu 
mükemmelleştirmesi ve endüstriyelleştirmesi 
toplam dört yıl sürdü. Yoğun çalışmaların ardın-
dan yeni geliştirilen bu seramiğin patenti alındı. 
Geleneksel seramikten daha fazla bir sertlik düzeyi-
ne sahip bu özel materyal, yoğun bir yapıya ve canlı 
bir renge sahip. Ayrıca, alışılageldik seramiklere göre 

çok daha dayanıklı. Yalnızca 500 adet satışa sunulan Big 
Bang Unico Red Magic’in indeksleri, dakika ve saniye 
sayaçları, rakamları ve ibreleri kırmızı renk tonuyla 

uyumlu. Basınç ve sıcaklık füzyonu seramiğin pig-
mentlerini yakmadan katılaştırdığı için elde edi-
len malzeme rengiyle insanı çarpıyor. Big Bang 

Unico Red Magic, güç, tutku ve şöhreti temsil 
eden dikkat çekici kırmızı rengi ile Hublot’nun 
saat koleksiyonlarına yepyeni bir ton ve farklı 

bir bakış açısı getiriyor. Markanın füzyon sana-
tını sürekli ileri taşıdığını, malzeme ve alaşım 

dünyasının yeni buluşlara her zaman açık olduğunu 
bir kez daha gösteren bu büyük buluş, Hublot’nun 

öncü olma düsturunu gözler önüne seriyor.

ZIT KUTUPLARIN 
ÇEKİM GÜCÜ
Fransız mücevher markası Messika, Gigi 
Hadid’in yeniden yorumladığı My Twin 
koleksiyonuyla farklı kesimlere sahip olan 
pırlantaları mükemmelleştiriyor. 
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Doğuş Grubu, bol sohbetli ve paylaşımlı günler geçiriyor. 
Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, 
tüm grubun değişim temasıyla karşıladığı 2018 yılının ilk 
aylarında, grup içi iletişimi artırmak amacıyla SmallTALKS 
toplantılarını başlattı. 8 Ocak’ta Doğuş Holding, 30 Ocak’ta 
Doğuş Otomotiv çalışanlarıyla bir araya gelen Şahenk, 
toplantılarda Doğuş Grubu’nun geleceği ile ilgili interaktif 
ve samimi bir sohbetle katılımcılarla fikir alışverişinde 
bulundu. 

Yüz yüze sohbetin 
tadı başka

Didim Belediyesi ile Doğuş Grubunun kadınlara yönelik 
ortak düzenlediği sosyal sorumluluk projesi Doku’nun 
devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bundan böyle, proje 
Didim Belediyesi öncülüğünde kursiyerler tarafından 
yürütülecek. Didim Belediyesince Doku projesi için hizmete 
sokulan Kadın Uygulama ve Eğitim merkezindeki törene 
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, holdingin Sosyal 
Projeler Müdürü Şelale Saraç, Sosyal Projeler Danışmanı 
Özlem Denizmen, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Zeynep 
Özyılmaz, DİTAB Başkanı ve Meclis Üyesi Sevinç Karataş 

ile kursiyerler katıldı. Projeyle ilgili bilgiler veren Sosyal 
Projeler Danışmanı Özlem Denizmen “Kadınlar üretime ve 
ekonomiye katıldılar. Buna vesile olmak bizleri memnun 
ediyor. Kadınlarımız bundan sonraki dönemde kendi 
aralarındaki liderlikle yönetilecek. Kendileri de ekonomiye 
girmenin kolay olmadığını görecek. Bizler de onlara destek 
ve tanıtım anlamında katkı sunmaya devam edeceğiz. 2,5 
senedir uğraşıyoruz. Son bir senede burası baya üretim 
yapıyor. Yarım milyar üzerinden sipariş alınmış. Bu da bizi 
memnun ediyor” dedi.

İnternetin “nötr” yılı
İnternette kullanılan 10 bine yakın kelime ve 
kelime grubunu inceleyen Semanticum, yılın en 
çok konuşulan kelimelerini ortaya çıkardı. Veriler, 
2017 yılında online konuşmaların büyük oranda 
nötr ifadeler içerdiğini gösteriyor. Türkiye içerikli üç 
milyonun üzerinde kaynak, yedi binden fazla haber 
sitesi ve 30 ayrı sosyal medya platformu üzerinde 
gerçekleştirilen analize göre 2017 yılında sosyal 
medyada en çok kullanılan Türkçe kelimeler sırasıyla 
“Türkiye”, “büyük”, “devam”, “dedi” ve “son”. En çok 
konuşulan şehirlerin ilk üç sırasında ise İstanbul, 
Ankara ve İzmir var. Ayrıca Semanticum’un paylaştığı 
2017 verilerine göre internet kullanıcılarının yüzde 60’ı 
nötr ifadeler kullanırken, yüzde 25’i pozitif,  
yüzde 15’i ise negatif sözcüklerle iletişim kuruyor. 

Doku projesi Didimli kadınlara teslim 

Doğuş Grubu, bol sohbetli 
ve paylaşımlı etkinliklerine 
devam ediyor. SmallTALKS 
toplantılarının yanı sıra 
Do’lu Do’lu Sohbetler serisi 
kapsamında da Doğuş 
çalışanları deneyimlerini 
birbirlerine aktarmak için 
bir araya geliyor. Temmuz 
ayı başında ise Doğuş 
Holding Yatırımlar Müdür 
Yardımcısı Ali İlçi, Do’lu Do’lu 
Sohbetler’in konuğu oldu.  
Ali İlçi Doğuş çalışanlarıyla 
kitabı Anneannenize Anlatır 
Gibi: 2008 Küresel Ekonomik 
Krizi adlı kitabını yazma 
serüveni ve ekonomi üzerine 

sohbet etti.
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BAU Bahar Trofesi 2. Etap Helly Hansen Sportworks 
Cup ve Setur Marinas Cup’ta IRC 1 sınıfında birinci, 
Çanakkale Zaferi 103. Yıl Kupası Yat Yarışı’nda ise aynı 

sınıfta üçüncü olduk. Doğuş Grubu yarış takımına güç 
katmak üzere sıradaki eğitim programlarımızda seni 
de aramızda görmek istiyoruz.

Do Yelken Kulübü

Do Tiyatro 
Kulübü
Turgut Özakman’ın eseri 
“Bir Şehnaz Oyun”u 
sahnelemek üzere 
çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Mayıs ayında 
sahnelenecek oyunumuza 
tüm Do’luları bekliyoruz.

Do’lu Haberler

KULÜPLER YİNE DO’LU DO’LU

Do Koşu Kulübü
İstanbul Maratonu, Under Armour 
Longest Night / Run or Ride, Couple Run, 
Runatolia, RunMarisRun, Freeathlon-Fun 
Race yarışlarına katılarak doğuş Grubu 
adına başarılı sonuçlar elde ettik.  
Yoğun yarış takvimimize yeni başarılarla 
devam edeceğiz.

Do Kış Sporları Kulübü
2018 sezonunu Bansko organizasyonumuzla 
tamamlıyoruz. Önümüzdeki kış görüşmek üzere!

Do TSM Korosu
Yeni yılda solist ve müzisyen 
eğitmenlerimiz eşliğinde 
çalışmalarımıza tekrar başladık 
ve konserimiz için hazırlandık. 14 
Mayıs’taki konserimizde buluşalım.
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Çocuklar hayal etti, 
denizler temiz kalacak
D-Marin Kids ve TURMEPA işbirliğiyle hayata geçirilen ve çocukların küçük yaşlardan itibaren denizle 
olan bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz projesinin ikinci yılında 
sekiz köy ilkokulunda 300’e yakın çocukla bir araya gelindi. Çocuklara denizi anlatmanın yanı sıra 
denizle buluşturmayı da amaçlayan proje kapsamında öğrenciler, bölgede bulunan D-Marin’leri ziyaret 
etti. D-Marin çalışanlarının da mentorluk yaptığı eğitimlerde çocuklar deniz ve marina hayatına dair 
bilgiler edindi. Proje kapsamında çocuklar, denizlerin temiz kalması için fikirlerini sundu. Toplam 15 
projenin değerlendirildiği yarışmada Didim’deki Fevzipaşa Akbudak İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin 
hazırladığı “Maviler Yunuslarla Hayat Bulsun” ve yine Fevziapaşa Akbudak İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin 
hazırladığı “Geleceği Kirletmeyin” projeleri birinci seçildi. Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz projesiyle 
iki yılda yaklaşık 600 çocuğa denizdeki yaşam anlatıldı.

Doğuş İnşaat’ın ‘yükselişi’ sürüyor 
Doğuş İnşaat, Engineering News Record tarafından belirlenen Dünyanın En Büyük 250 İnşaat Firması 
sıralamasında 128’inci sıraya yükseldi. Dünyanın önde gelen müteahhitlik firmalarının bir yıl önceki yurtdışı proje 
gelirleri esas alınarak belirlenen listeye 2003’ten bu yana giren Doğuş İnşaat, 2017’deki yükselişiyle Türk firmaları 
arasındaki yerini de 16’ncı sıraya taşımış oldu.
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Yine büyükler arasında
Doğuş İnşaat, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet 
İhracatçısı Firması” araştırmasında yaklaşık 26,5 milyon dolarlık hizmet ihracatıyla 77’nci sırada, inşaat ve 
müteahhitlik hizmetleri sektör sıralamasında ise 13’üncü sırada yer aldı. Önceki senenin hizmet ihracatı verileri  
17 alt sektörde analiz edilerek sonuçları belirlenen araştırmada Doğuş İnşaat 2016’da 94’üncü sırada yer alıyordu.
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Biz’den Haberler

Notunu yükseltti, ödülü kaptı
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından 17 Ocak 
2018’de düzenlenen 11. Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde 
verilen Kurumsal Yönetim Ödülleri sahiplerini buldu. 
Doğuş GYO, 2016 ve 2017 yıllarında Kurumsal Yönetim 
İlkelerine Uyum Derecelendirme notunu yükselterek, 

“BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde Notunu En Çok 
Artıran Kuruluş” ödülünün üst üste ikinci kez sahibi 
oldu. Ocak ayında gerçekleşen zirvede ödülü Doğuş GYO 
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüsnü Güzelöz ve  Genel 
Müdürü Çağan Erkan teslim aldı.

Güney 
Kazakistan’a 
içme suyu hattı
Doğuş İnşaat ile Güney Kazakistan 
Valiliği arasında Kazakistan’ın 
Sarıağaş, Maktaaral ve Kazıkurt 
bölgelerine içme suyu sağlayacak 
proje için işbirliği anlaşması 
imzalandı. Proje kapsamında inşa 
edilecek hidroelektrik santral ve su 
hattı, Güney Kazakistan’dan başlayıp 
Özbekistan’a doğru akan Ugam 
Nehri’nden su temini ile Sarıağaş, 
Maktaaral ve Kazıkurt bölgelerinde 
yer alan 400 köyde yaşayan 700 
binden fazla bölge sakininin içme 
suyu ihtiyacını karşılayacak.

İlklere imza atıyor
Doğuş İnşaat, Ankara-Sivas Demiryolu Projesi kapsamında yapımını gerçekleştirdiği ve inşaat teknikleri açısından 
Türkiye’de ve dünyada ilklere imza attığı Kayaş-Kırıkkale arasındaki viyadüklerle, köprü tasarımı ve mühendislik 
alanının en prestijli yayınlarından İngiliz menşeli Bridgeweb’den övgü aldı. “Limitleri Aşmak” başlığıyla Helena 
Russell tarafından kaleme alınan makalede, projenin teknik detayları ve editörün şantiye ziyareti sırasında edindiği 
izlenimler, sektör otoriteleri tarafından büyük ilgi gördü. Doğuş İnşaat, Türkiye’nin en yüksek YHT (yüksek hızlı tren) 
viyadüklerinin tabliyelerini, MSS (movable scaffolding system-hareketli iskele sistemi) yöntemiyle imal etmeye 
başlamıştı. Türkiye’de ilk kez Doğuş İnşaat tarafından uygulanan bu yöntemle 90 metre açıklıklı tabliyenin birinci faz 
betonu tek seferde döküldü. Proje, bu uygulamayla dünyada da bir ilk olarak inşaat literatürüne girdi. 50 yılı aşkın 
süredir değişik sınıflarda hazır beton üreten Doğuş İnşaat ayrıca KGS standartlarına uygun C60 betonunu da yine ilk 
kez seri olarak bu projede üreterek tabliye betonlarında kullanmaya başladı.

Gelecek 
Kariyer 
Garajı’nda
Doğuş Otomotiv için çalışan 
deneyimi, şirket içinde olduğu 
kadar potansiyel yetenekleri 
çekmek için de önemli bir 
başlık. Kampüs etkinlikleri 
için canlı bir uygulama 
merkezi olarak geliştirilen 
Kariyer Garajı’nda ‘geleceğin’ 
Doğuş Otomotivlileri, şirket 
ve İK süreçleri hakkında bilgi 
edinebiliyor. Bu platformla 
üniversite etkinliklerine farklı bir 
soluk getirilerek öğrencilerin, 
otomotiv sektörü deneyimi 
yaşamaları sağlanıyor.
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Mentorluk 
Projesi’ne  
global ödül

Toptancılar  
için e-ticaret 
devri başlıyor

TÜVTÜRK İnsan Kaynakları 
Departmanı’nın hayata 
geçirdiği Kurumsal Mentorluk 
Projesi, mentorluk ile koçluk 
alanında başarılı uygulamaları 
tüm dünyada teşvik etmeyi 
amaçlayan European Mentoring 
& Coaching Council’in (EMCC) 
dünya mentorluk kategorisinde 
verdiği Yüksek Takdir Ödülü’nün 
sahibi oldu. TÜVTÜRK’ün 
Kurumsal Mentorluk Projesi, 
kültürel değişim, etkin yetenek 
yönetimi, iş tatmininde artış, 
takım çalışmasında verimlilik, 
kurum bağlılığında artış 
ve yetkinliklerin gelişimini 
hedefliyor.

Bugüne kadar iş modeliyle 
bireysel müşterilere satış 
yaparak Türk KOBİ’lerini 
ekonomiye kazandıran n11.
com, toptan satış e-ticaret 
kanalını kuruyor. n11pro 
adı altında hizmet verecek 
yeni platform, müşteri ve 
tedarikçileri tek bir çatı 
altında topluyor. Maliyet ve 
operasyonel riskleri azaltarak 
kurumsal müşterilere toplu 
satın alma imkânı sunan 
yeni platform, üretici ve 
işletmelerin de yüksek 
hacimli satış yaparak 
büyümelerine olanak 
sağlayacak. n11pro’da alıcı, 
satıcı veya her ikisi olmak 
isteyen KOBİ’ler için kayıtlar 
başladı.

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy 
Metrosu Dubai yolcusu
Doğuş İnşaat’ın tek yüklenici olarak yapımını üstlendiği Üsküdar-Ümraniye-
Çekmeköy Metro Projesi, Nisan ayında Dubai’de gerçekleştirildi. ITA-AITES 
Dünya Tünelcilik Kongresi’nde işlenecek projeler arasında yer almak için ön 
elemeyi geçti. Geleceğin Sürdürülebilir Şehirlerinde Yeraltı Yapılarının Rolü 
temalı kongrede Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu ile Sarıgazi-
Taşdelen-Yenidoğan Metrosu İnşaatı Proje Müdür Yardımcısı Serdar Şavk ve 
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı Yapım Müdürü Murat Hızel ön elemeyi 
geçerek, TBM kazı teknikleri ve sonuçları üzerine bir sunum gerçekleştirme 
fırsatı buldu. Dünyanın önde gelen ve en büyük tünelcilik etkinliklerinden 
biri olan ve dünyanın her köşesinden tünelcilik ve yer altı yapıları alanlarında 
uzman ve profesyonelleri ağırlayacak kongre, 21-26 Nisan tarihlerinde yapıldı. 

TARİH KORUNUYOR, GELECEK KAZANIYOR...

GÖBEKLİTEPE, 
UNESCO DÜNYA MİRASI 
KALICI LİSTESİNDE!

DOĞUŞ GRUBU’NUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ARASINDA 

ÖNCELİKLİ PROJELERDEN BİRİ GÖBEKLİTEPE... 

BU KAPSAMDA DOĞUŞ GRUBU 20 YIL SÜREYLE 

GÖBEKLİTEPE ANA SPONSORLUĞUNU 

ÜSTLENİYOR, YAKLAŞIK 12.000 YILLIK 

BU DÜNYA MİRASININ ULUSAL VE 

ULUSLARARASI İLETİŞİMİ İLE KAZI VE 

ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYOR. 

BU SPONSORLUK MODELİ TEMMUZ 2016’DA 

İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 40. UNESCO 

DÜNYA MİRASI KOMİTESİ TARAFINDAN, ÖZEL 

KURUMLARIN KÜLTÜREL MİRASLARI ETKİN 

OLARAK UZUN DÖNEMLİ DESTEKLEMESİ 

BAĞLAMINDA ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLDİ.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BAHREYN’DE 

DÜZENLENEN 42. DÜNYA MİRASI KOMİTE 

TOPLANTISINDA GÖBEKLİTEPE, ‘UNESCO 

DÜNYA MİRASI LİSTESİ’NDE YERİNİ ALDI.

BÖYLECE GÖBEKLİTEPE İÇİN YAPILAN 

ÇALIŞMALARLA ALINAN BU ÇOK ÖNEMLİ 

SORUMLULUK, DÜNYA ÇAPINDA BİR DEĞERE 

ULAŞIYOR...

GÖBEKLİTEPE ZİYARETÇİ MERKEZİ...
GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR KÖPRÜ.

GÖBEKLİTEPE PROJESİ SÜRECİNDE 
TAMAMLANAN ÇOK ÖNEMLİ BİR AŞAMA DA, 
DÜNYA STANDARTLARINDA BİR ZİYARETÇİ 
MERKEZİNİN, BÖLGENİN YEREL İŞ GÜCÜ VE 
KAYNAKLARI DA DEĞERLENDİRİLEREK HİZMETE 
SUNULMUŞ OLMASI.

ANA HEDEFİN, BÖLGENİN VE ZAMANIN 
RUHUNU YANSITACAK NİTELİKLİ BİR YAPI 
GERÇEKLEŞTİRMEK OLDUĞU ZİYARETÇİ 
MERKEZİ YAPIMINDA BU AMAÇLA MEKANIN 
BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ ZİYARETÇİLER İÇİN 
İNTERAKTİF BİR GÖSTERİ ALANI OLARAK 
TASARLANDI. İNSANLIK TARİHİNİN EN ESKİ 
KÜLT YAPISININ İNANILMAZ HİKAYESİ 200 
METREKARELİK BİR ALANDA, GÖRSEL VE 
İŞİTSEL PROJEKSİYONLARLA DESTEKLENEREK 
ZİYARETÇİLERE BENZERSİZ BİR DENEYİM 
YAŞATILIYOR, KAZI ALANINI ZİYARET 
ÖNCESİNDE, GÖRECEKLERİ MUHTEŞEM 
ESERLERİ DEĞERLENDİREBİLECEKLERİ BİR ÖN 
DONANIM SAĞLANIYOR.

TÜM BU ÇALIŞMALARIN DA KATKISIYLA 
GÖBEKLİTEPE’NİN GLOBAL BİR İKON HALİNE 
GELEREK DÜNYANIN DİKKATİNİ URFA’YA 
ÇEKMESİ, HER YIL MİLYONLARCA TURİSTE EV 
SAHİPLİĞİ YAPARAK BÖLGE HALKINA DEĞER 
KATMASI HEDEFLENİYOR. 
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Yeni ofisine taşındı
2017’de 10’uncu yılını dolduran TÜVTÜRK, Genel Müdürlük ofisini Ayazağa mevkiine taşıdı. Cendere Vadisi’nde yer alan 
Seba Office Boulevard’da TÜVTÜRK’ün Genel Müdürlük birimleri haricinde, TÜVTÜRK araç muayene istasyonlarında 
çalışan personelin teknik ve yetkinlik eğitimlerinin verildiği mesleki eğitim merkezi TÜVTÜRK Akademi de yer alıyor.

Biz’den Haberler

Türkiye’de bir ilk
TÜV SÜD, Doğuş Grubu ve Bridgepoint ortaklığıyla 
kurulan ve TÜRKAK tarafından akredite TDB 
Kalibrasyon, tecrübeli ve uzman kadrosuyla 
kalibrasyon, bakım ve onarım, periyodik kontrol ve 
tesis yönetimi alanında kaliteli hizmet sunmaya 
devam ediyor. TÜVTÜRK’ün ana hizmet sağlayıcısı 
olan ve kurumsal müşterileri arasında Doğuş 
Otomotiv, Doğuş Oto ve d.ream’in yanı sıra Türk 
Hava Yolları, Atlasglobal, Karsan ve Ford gibi 
markaların da yer aldığı TDB Kalibrasyon, aynı 
zamanda Türkiye’de bir ilk olan mobil kalibrasyon 
laboratuvarı uygulamasının da sahibi. Bu uygulama 
sayesinde TDB Kalibrasyon, Türkiye’nin dört bir 
yanına hizmet götüren ve hizmet alan firmalara 
zaman ve bütçe tasarrufu açısından hızlı ve 
kurumsal çözümler sunuyor. 

D-Marin, MYBA Charter 
Show’un gözdesi oldu
D-Marin, 23 – 26 Nisan 2018 tarihleri arasında 30’uncu 
yılını kutlayan ve Barselona One Ocean Port Vell’de 
gerçekleşen MYBA Charter Show’a katıldı. Sektörün en 
önemli fuarlarından MYBA Charter Show’a katılarak 
marinalarını tanıttan D-Marin, kalitesini yine konuşturdu. 
Fuar, dört gün boyunca dünyanın her yerinden global ve 
yerli katılımcılara ev sahipliği yaptı.

İlk etap hizmete girdi
Doğuş İnşaat’ın tek yüklenici olarak yapımını 
gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk sürücüsüz metrosu 
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu’nun dokuz 
istasyon içeren birinci etabı, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrif ettiği bir törende 
hizmete girdi. Toplam uzunluğu yaklaşık 18 km 
olan ve 16 istasyondan oluşan metronun diğer yedi 
istasyonunun haziranda açılması planlanıyor. Hat 
tamamlandığında günde 700 bin yolcuya hizmet 
verecek metronun Marmaray ile entegrasyonu 
sonrası  iki kıta arasında daha konforlu ve hızlı 
ulaşım sağlanacak. Aynı hat üzerinde yer alan 
Sancaktepe’den Ümraniye’ye ulaşım 15, Üsküdar’a 
27 dakika sürecek. Diğer metro hatlarıyla olan 
entegrasyon ile Sancaktepe’den Yenikapı’ya 39, 
Taksim’e 47, Kartal’a 62 ve Atatürk Havalimanı’na 71 
dakikada ulaşım sağlanabilecek.

Göbeklitepe UNESCO 
Dünya Mirası 
Listesi’nde
Doğuş Grubu’nun, “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” vizyonu 
ile desteklediği Göbeklitepe, UNESCO’nun kalıcı Dünya 
Mirası listesine dahil edildi. Göbeklitepe’yi global bir 
ikon haline getirmek vizyonuyla, Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 20 yıllık bir iş birliğine 
imza atan Doğuş Grubu, bu benzersiz merkezin iletişim, 
kazı, araştırma ve koruma çalışmalarını destekliyor. 
Türkiye’den UNESCO Dünya Mirası listesine giren 18’inci 
kültür varlığı olan Göbeklitepe, benzersiz tarihi ve 
kültürel mirasıyla arkeoloji dünyasının en büyük keşfi 
olarak kabul ediliyor. 2011 yılında UNESCO’nun Dünya 
Mirası Geçici Listesi’ne alınan Göbeklitepe kazıları, 
2035 yılına kadar Doğuş Grubu ana sponsorluğunda 
yürütülüyor. Lansman sonrası Göbeklitepe’deki 
çalışmalarını hızlandıran Doğuş Grubu, kazıları 20 yıl 
boyunca desteklemenin yanı sıra, ziyaretçilere bütünsel 
bir deneyim yaşatacak, dünya standartlarında bir 
ziyaretçi merkezini de tamamlayarak bu yıl içinde 
hizmete açtı. 
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Aile büyüyor
Doğuş Grubu, Bugün Günlerden Yarın 
platformuyla henüz üniversite son 
sınıftayken staj çerçevesinde yetenek ve 
becerilerini sınayıp tırmanacağı kariyer 
basamaklarına karar vermek isteyen 
gençleri desteklemeyi sürdürüyor. Emre 
Kütük de platform sayesinde ‘aileye’ 
katılanlardan biri. Kütük, “Doğuş, büyük ve 
tanınmış bir grup; kurumsallığın getirdiği 
avantajlara sahip. Bunlar çok önemli 
değerler, çünkü günlük hayatınızın büyük 
bir bölümü iş yerinde geçiyor. Doğal olarak 
çalıştığınız yerin size değer vermesini 
bekliyorsunuz. Bu açıdan Doğuş’un iyi bir 
avantaj olduğunu düşünüyorum” diyor.

Doğru oku,
doğru karar ver
Gayrimenkulde bilgi ve verinin değerini öne 
çıkaran çalışmaları ve projeleriyle dikkat çeken 
Zingat.com, dünyada her geçen gün artan 
gayrimenkul okuryazarlığı bilincinin Türkiye’de 
de yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor. 
Gayrimenkul okuryazarlığının finansal 
okuryazarlık kadar önemli olduğuna dikkat 
çeken Zingat.com Kurucu Ortağı ve CEO’su 
Ahmet Kayhan, “Gayrimenkul sektöründe 
yalnızca konut alım-satımıyla ilgili faaliyet 
göstermek değil, alıcılara yatırım konusunda 
danışmanlık ve rehberlik yapabilmek de çok 
önemli. Bunun için de gayrimenkul okuryazarı 
olmanız gerekiyor” dedi. Son dönemde 
Türkiye’de de bu konuda bilinç düzeyinin 
artmaya başladığına dikkat çeken Kayhan, 
gayrimenkul okuryazarlığının doğru yatırım 
kararı verilmesinde önemli rol oynadığının 
altını çiziyor.

D-Marin, dünyaya 
açılmaya devam ediyor 
Geliştirdiği yenilikçi stratejilerle marina ve yatçılık 
sektöründe büyüyerek faaliyetlerini sürdüren D-Marin, 
Karadağ’da bulunan Portonovi Marina’nın işletmeciliğini 
üstlendi. 238 bağlama kapasitesine sahip, maksimum 120 
metrelik teknelere hizmet veren marina, gelişmiş teknolojik 
donanımıyla öne çıkıyor. Sınır kapısı olarak da işlev görecek 
Portonovi Marina, su, elektrik kaynağı, duş, çamaşırhane ve 
yakıt istasyonu gibi ihtiyaçlara cevap verecek.  Karadağ sahil 
şeridinin kalbinde yer alan Portonovi, Akdeniz’in en çok 
aranan destinasyonlarından.

Porsche, otomotiv endüstrisinde çıtayı yukarı 
taşımaya devam ediyor. Alman otomobil 
üreticisinin Leipzig tesisinde açılan inovasyon 
alanı Inno-Space’te geleceğin kalite yönetimi 
yaklaşımını tasarlıyor. Şubat ayında burada 
geliştirilen ilk inovasyon olan artırılmış 
gerçeklik yardımıyla görünüm ve his testinin 
denemesi gerçekleştirildi. Bu konseptin 
yıl sonuna dek üretim süreçlerine entegre 
edilmesi bekleniyor. Üretim için belirlenen 
kusursuzluk düzeyinden sapmaların hızla 
ve güvenilir bir şekilde tespit edilmesini 
sağlayacak bu teknoloji, zaman kazandırmanın 
yanı sıra analiz kalitesini de kayda değer bir 
şekilde artıracak. 

Gözünden  
hiçbir şey 
kaçmayacak

Bu yıl 14.’üncüsü düzenlenecek olan Bodrum Müzik Festivali 4 – 8 Ağustos 2018 tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek. Doğuş Grubu kurucu destekçiliğinin yanı sıra DenizBank’ın destekleriyle Turkcell’in ana 
sahne sponsorluğu, Audi ve D-Marin katkılarıyla düzenlenen festival, bu yıl da Türkiye ve dünyadan pek çok ünlü 
sanatçıyı ağırlayacak. Dünyada bir marinada gerçekleştirilen ilk festival olma özelliği taşıyan Bodrum Müzik 
Festivali kapsamında bugüne kadar 4 bini aşkın müzisyen 121 konserde 200.000’den fazla müzikseverle buluştu. 
Türkiye’de bugüne kadar açık havada kurulmuş ikinci en büyük sahneye sahip festivalde yaklaşık 600 kişi görev 
alıyor. Festivali tanıtım amacıyla düzenlenen basın toplantısında Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan, “Bugün 
Montreal, Montrö, Salzburg, San Remo ve New Orleans gibi dünya üzerinde müzikle anılan destinasyonlar 
var. Biz de, Bodrum’un kaliteli müzikle anılan, tüm dünyadan sanatçıları ve dinleyicileri ağırlayan bir marka 
şehir olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz ve bu yolda çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Festivalin 
programında ise Fazıl Say, Christina Pluhar ve topluluğu L’Arpeggiata, Grammy ödüllerine aday gösterilen ilk 
mandolin virtüözü Avi Avital gibi dünyaca ünlü müzisyenler yer alıyor.

Bodrum Müzik Festivali’yle yeniden buluşma
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Hakkari’de istasyon sayısı ikiye çıktı
TÜVTÜRK, Hakkari’de artan araç muayene talebini karşılamak amacıyla yeni araç 
muayene istasyonunu, İstanbul’daki Onuncu Yıl İstasyonu ile aynı gün hizmete 
açtı. Yüksekova’da açılan yeni istasyonla TÜVTÜRK’ün Hakkari’deki araç muayene 
istasyonu sayısı ikiye yükseldi. Yarı randevulu çalışacak ve iki kanalıyla her araç 
tipine hizmet verecek şekilde tasarlanan yeni istasyon, bölge sakinlerinin  
farklı tip araçlarının muayenesinin daha kolay ve hızlı biçimde yapılmasına  
imkân tanıyacak.

Elektrikli 
mobiliteye  
dev yatırım
Porsche, geleceğe dönük benzeri görülmemiş 
bir planı devreye sokmaya hazırlanıyor: Spor 
otomobil üreticisi, 2022 yılına kadar hibrit 
ve tümüyle elektrikli otomobiller de dahil 
olmak üzere elektrikli mobiliteye toplamda 
6 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapacak. 
Porsche AG İcra Kurulu Başkanı Oliver 
Blume, konuyla ilgili olarak, “Elektromobilite 
alanındaki yatırımlarımızı ikiye katlayıp, 3 
milyar Euro’dan 6 milyar euronun üstüne 
çıkarıyoruz. Yanmalı motorlara sahip 
modelleri geliştirmeye devam etmekle 
beraber, aldığımız bu karar gelecekte şirketin 
izleyeceği yolu belirlemek konusunda büyük 
öneme sahip” dedi.

Raylı sistem projelerine yenisini ekledi
 Doğuş İnşaat, Kayaş-Yerköy Yüksek Hızlı Tren Projesi Üstyapı ve Elektromekanik İşleri ihalesini kazanarak projenin 
sözleşmesini imzaladı. Proje Ankara Kumanda Merkezi ve yaklaşık 152 km uzunluğundaki hattın inşası, Elmadağ 
ve Kırıkkale istasyon binalarının yapımı ve işletmeye alınması ile hat üstyapı işlerini içeriyor. Ayrıca elektrifikasyon, 
sinyalizasyon, telekomünikasyon ve destek sistemlerinin tedariği yapılarak bu sistemlerin işletmeye alınması sağlanacak.

KOBİ’ler için 
n11faturam
Türkiye açıkpazar platformları 
arasında ilk kez n11.com ve 
Digital Planet iş birliğiyle 
geliştirilen, firmalara sayısız 
avantaj sağlayan elektronik 
fatura sistemi n11faturam, n11.
com KOBİ’lerinin kullanımına 
açıldı. n11faturam sayesinde 
n11.com’da faaliyet gösteren 
firmalar, daha az maliyetle 
hızlı ve pratik şekilde fatura 
işlemlerini gerçekleştirerek 
kolayca arşivleyebiliyor. Ücretsiz 
kurulum ve avantajlı kontör 
paket fiyatlarıyla ön plana çıkan 
n11faturam sayesinde ayrıca 
sitenin iş ortakları tek tıkla n11.
com Mağaza Paneli üzerinden 
siparişler için de fatura 
kesebiliyor.
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