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d.ream restoranları, sonbaharda
da konuklarını güzel sürprizlerle
şaşırtmaya devam ediyor.

Seat’ın spor otomobil serisi CUPRA,
yirminci yaşını kutluyor.
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Seyahat
Sonbahar geldi diye içinizdeki kaşifi
evde kanepeye hapsetmeyin.

52

Ara Güler
Doğuş Grubu Ara Güler işbirliğiyle
Türkiye’nin ilk uluslararası niteliğe
sahip fotoğraf müzesini kuruyor.
BİZ’D
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İlk Bakış

GQ

Siz evet deyin, gerisini Crate and Barrel halletsin
Crate and Barrel, Evlilik ve Hediye Listesi uygulamasıyla yeni evlenecek çiftlerin evini kuruyor. Dünya ev perakendesinin gözde
markası, Türkiye’de son dönemde yükselen bir trend olan bu uygulamayla yeni evlenecek çiftlerin hayallerindeki evi kurmalarını
kolaylaştırıyor. Bu hediye listesi sayesinde çiftler yemek odasından yatak odasına, mutfaktan salona kadar her ihtiyaca yönelik
şık ve keyifli dekorasyon çözümleriyle hayallerindeki evi tasarlıyor. Aileleri ve arkadaşları da düğün hediyelerini çiftlerin
kendi beğenilerine uygun olarak hazırladığı listeden seçerek A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.
Evlilik ve Hediye Listesi’nden satın alınmayan ürünleri ise çiftlerin evlilik tarihlerinden itibaren 6 ay boyunca yüzde 10 indirim
avantajlarıyla satın almak mümkün. Ne dersiniz, “Evet” demenin tam vakti değil mi sizce de?

Cüzdanlar dijitalleşiyor
ZUBİZU’nun avantajlı dünyası kullanıcılarına
yepyeni bir kolaylık sunuyor. En yeni iletişim
teknolojilerini tüketiciyle buluşturan Turkcell’le
güçlerini birleştiren ZUBİZU, d.ream iş ortaklığında
Türkiye’nin en iyi restoranlarında başlayacak
mobil ödeme sistemiyle yeme-içme deneyimini
ayrıcalıklı bir noktaya taşıyor. Bundan böyle
ZUBİZU kullanıcıları, yanlarında kredi kartı veya
cüzdan olmasa dahi Turkcell’in mobil ödeme
platformu Paycell sayesinde tek dokunuşla ödeme
yapabilecek. Türkiye’de bir ilk olan bu uygulamayla
ayrıca indirim ve avantajlar kazanmak da
mümkün. Şimdilik Zuma, Gina, Masa, Mezzaluna,
Go Meso gibi Türkiye’nin en seçkin restoranlarında
hayata geçen bu uygulama yeme-içme sektörüyle
sınırlı kalmayarak akaryakıt ve perakende
sektörlerinde de yaygınlaşacak.
4
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Türkiye’de
yeni dönem

Okul için
aradığın
ne varsa
n11.com’da
Alışverişin ‘uğurlu’ adresi n11.com, yeni
eğitim-öğretim yılında okula dönüş veya
ilk başlangıç heyecanı yaşayan öğrencilere
ve anne-babalara tek “tık”la erişebilecekleri
çözümler sunuyor. E-ticaret platformunda;
minik öğrencilerden üniversiteye adım
atacak gençlere, eğitim-öğretim çağındaki
herkesin ihtiyacına yönelik beslenme
çantasından tablete farklı ürünler uygun
fiyat seçenekleriyle sunuluyor.

Dünyanın en çok satan
erkek dergisi GQ’nun
Türkiye edisyonu,
yenilenme sürecini
tamamlayarak eylül
ayında takipçileriyle
buluştu. Türkiye’deki
beşinci yılını dolduran
dergi; okurlardan gelen
bildirimleri hesaba katıp
yayıncılık ve ‘centilmenler
dünyası’nın yükselen
trendlerini inceleyerek
hayata geçirdiği yeni
tasarım ve içeriğiyle
bundan böyle yılda dört
kez yayımlanacak. Genel
yayın yönetmenliğini,
Vogue Türkiye eski kreatif
direktörü Zeynep Üner’in
üstlendiği GQ Türkiye,
yeni yüzüyle de “bildiğini
okuyan erkekler”in “zeki,
centilmen, moda ve iyi
yaşam uzmanı” olmayı
sürdürecek.

BİZ’D
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Efsane marka
Leica Türkiye’de
Leica’nın 20. yüzyılda devrim yaratarak
yön verdiği fotoğraf tarihinin izleri,
bomontiada’da fotoğraf meraklılarıyla
buluşuyor. Doğuş Grubu, 100 yılı
aşkın süredir görsel tarihin en önemli
temsilcilerinden olan Leica Camera AG
ile önemli bir işbirliğine imza atıyor ve
mağaza, galeri ve akademiyi kapsayan
1000 metrekarelik Leica yerleşkesini
İstanbul’a taşıyor. Doğuş Holding CEO’su
Hüsnü Akhan’ın da belirttiği gibi Leica
İstanbul Yerleşkesi, fotoğraf meraklılarının
Leica makine ve aksesuarlarına
doğrudan ulaşmasını sağlayacağı
gibi uluslararası kalitedeki sergiler ve
seminer programlarıyla da fotoğraf
pratiğinin hem teknik, hem de sanatsal
olarak anlaşılmasında benzersiz bir rol
oynayacak.

Umman’da binbir gece masalı
Sonbahar ve kış, Umman’ın dramatik coğrafyası ve büyülü atmosferini keşfetmek için iyi bir dönem. Yerel
dokunuşlarla zenginleştirilmiş çağdaş tasarımı, konforu, lezzetleri ve aktiviteleriyle Six Senses Zighy Bay,
Umman’daki tatilinizin kusursuz geçmesini sağlıyor. Otel, yetişkin misafirleri kadar çocukları da memnun
edecek özelliklere sahip. 4-10 yaş arası çocuklar su sporları ve kumdan kale yapma, hazine avına çıkma,
Arap tarihi ve yerel kültürü hakkında bilgi edinme fırsatı bulurken Teen Club ‘misafirleri’, canyoning,
okçuluk gibi heyecan verici imkanlardan yararlanabiliyor. Karanlık çökünceyse 7’den 70’e herkes Cinema
Paradiso’da buluşup yıldızların altında sahilde film seyretme keyfi yaşıyor. Üstelik farklı tatlarda patlamış
mısırlar, onlarca çeşit dondurma ve serinletici alkolsüz içecekler eşliğinde... Otelde ayrıca hem gençlere
hem yetişkinlere yönelik yemek atölyeleri gerçekleştiriliyor. Detaylı bilgi için concierge@antur.com.tr
adresine mail atabilir ya da (0212) 354 22 03 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Bir krala da bu yakışırdı
Türkiye’nin en çok sevilen müzik radyoları ile kanallarını bir araya getiren Kral Grubu, müzik yayınının yanı sıra ünlü isimlerle
hayranlarını bir araya getiren etkinlikler ve örnek sponsorluklarla da sektöründe öncü olmayı sürdürüyor. Tarkan’ın her sene
klasikleşen eylül konserlerinin bu seneki sponsoru yine Kral Grubu oldu. Grubun yabancı müzik yayını yapan radyosu Kral World
Radio dinleyicileri ise “Alice Harikalar Diyarı; Aynanın İçinden’’ dünya prömiyerini ve Beyoncé’nin Wembley konserini izleme
fırsatı buldu. Kuşadası Gençlik Festivali ve Zeytinli Rock Festivali’ne sponsor olarak Türkiye’deki müzik festivallerine önemli
katkılarda bulunan Kral Grubu, anlamlı bir yardıma da imza attı. Grup; Yıldız Teknik Üniversitesi, Engelsiz Yaşam Vakfı ve Kızılay
tarafından düzenlenen Kosova Prizren Down Sendromlular Derneği yararına düzenlenen gecelerde sponsor olarak yaptığı
duyurular ve yayınlarla derneğe destek oldu.

Çeşme’de Milano rüzgarı
Babylon Soundgarden’ın bu yılki Çeşme ayağında İtalyan kozmetik markası
KIKO MILANO, müzikten ‘rol çaldı’. Milano’nun sofistike atmosferini ve zamanın
yükselen trendlerini ulaşılabilir kılan KIKO MILANO, 13 Ağustos’taki festivalde
düzenlediği sosyal medya yarışmasıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. KIKO
MILANO’nun Instagram sayfasını beğenerek, stant önünde çekilen keyifli bir
fotoğrafını #kikolovesfun hashtag’iyle kendi Instagram’ında paylaşan ilk 100
kişi markanın sürpriz hediyelerini kazanma şansını yakaladı. Festivalde ayrıca
katılımcılara makyaj yapıldı; makyaj konusunda taktikler ve öneriler aktarıldı.
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Yakın Plan

BODRUM
SEMALARINDA
MÜZİK SESLERİ
Ilık bir Bodrum akşamı. Turkuaz Ege sularının az ötesinde
ünlü piyanist İdil Biret’in tuşlarından çıkan sesler,
dinleyicilerin kulaklarının pasını gideriyor... Uzak bir geçmişe
ait değil bu görüntü. Bu yıl 12. yaşını deviren D-Marin Klasik
Müzik Festivali, 20-27 Ağustos tarihleri arasında Bodrum’a
bir kez daha zarafet ve güzellik kattı.
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Fazıl Say & Dorukhan Doruk

Ezgi Anıl “Paquito” Trio

Duo Pax

Iraz Yıldız

Biraz da Akdeniz esintilerine bırakalım kendimizi.
Festivalin dördüncü günü İspanyol besteci, müzisyen ve
aktris Monica Molina yeni şarkılarını Sinema Senfoni
Orkestrası eşliğinde ilk kez seslendirdi. Geceye ise ancak
‘anlatılmaz yaşanır’ sıfatı uygun düşerdi.

MASALIN ASLI

K

im ne derse desin, Bodrum’un zamansız bir
ruhu var. Halikarnas Balıkçısı’nın yüreğinde
filizlenen aşk MFÖ’nün eserlerine kadar yol
almış, “Biraz deniz biraz uyku” olmuş. Doğuş Grubu’nun kurucu sponsorluğuyla hayat bulan, geçtiğimiz yıldan beri de Pozitif
tarafından organize edilen D-Marin Klasik
Müzik Festivali, bu denkleme ‘biraz da müzik’ ekleyerek,
gerek her mevsim burada kalan Bodrum sakinlerini, gerekse tatilini bu güzide ilçede geçiren müzikseverleri mest
etmeye devam ediyor. Her sene uluslararası orkestralardan klasik müzik topluluklarına, Türkiye’nin önde gelen
orkestralarından dünyaca ünlü müzisyenlere pek çok sanatçıyı ağırlayan festival ilk kez 2015’te Bodrum Kalesi’nde gerçekleşen konserle Turgutreis dışına çıkmıştı. Bu yıl
ise sekiz güne uzayan festival bütün Bodrum yarımadasına yayıldı. Sanat çevrelerinde ‘mucize parmaklar’ olarak
anılan ünlü piyanist İdil Biret’in konseriyle başlayan festival, sadece mekan ve tarih anlamında genişlemedi. Festival kapsamında klasik müzik eşliğinde atölyeler, Sahne
İstanbul ile çocuk atölyeleri, d.ream akademi ile yemek
atölyeleri, açık hava film gösterimleri, büyüklere masal
dinletileri ve Gaia Galeri küratörlüğünde bir karma sergi
düzenlendi. Gelin, dolu dolu geçen D-Marin Klasik Müzik Festivali’nin izini hep birlikte sürelim.

YAŞAMA MÜZİK KARIŞINCA

Kimler kimler geçmemiş ki Bodrum’un her zaman
denize çıkan sokaklarından? Zeki Müren’den Müzeyyen
Senar’a, Kartal Tibet’ten Cem Karaca’ya nicesinin gönlü10
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si’nde d.ream Akademi tarafından düzenlenen “Müzikli
Sofralar” adlı yemek atölyelerine katıldılar. Gece inerken
nefesler tutuldu, çünkü festivalin en önemli konuklarından birine sıra gelmişti: Altı Grammy ve daha nice ödüle
sahip, büyük orkestraların müzik direktörlüğünü yapan
Vladimir Ashkenazy şefliğinde İngiltere’nin en eski oda
orkestralarından Londra Oda Orkestrası. Peki ya konser
bittiğinde? Bodrum artık huzurlu bir uykuya hazır.

GENÇLİK ENERJİSİ

Lura

nü kaptırdığı Ege incisi Bodrum’u klasik müzik performanslarına doyuran D-Marin Klasik Müzik Festivali, 20
Ağustos’ta müzik dünyasının en büyük piyano virtüözlerinden biri kabul edilen İdil Biret’in açılış konseriyle
başladı. Aynı gece, günümüze dek sayısız ödül ve kayıtla
klasik müzik dünyasının takdirini kazanan ve bu yıl 75.
yaşını kutlayan usta sanatçı Biret’e onur ödülü verildi.
Festivalin ikinci günü... Müzikseverler yine çok
şanslı, zira güne Şevket Sabancı Parkı’nda arp ve flütün
mükemmel uyumunu yakalayan Duo Pax’ın yorumladığı eserlerle başladılar. Ardından, Gümüşlük Akademi-

Bodrum sakinleri tam gaz devam eden festivale iyice
ısındı; gençlerin ve çocukların enerjisi D-Marin Müzik
Festivali’ni doldu taşırdı. İkinci günün sabah saatlerinde
Sahne İstanbul tarafından gerçekleştirilen “Ahh Bach!”
atölyesi, çocukları kendi yaptıkları maskeler ve yarattıkları karakterler eşliğinde Bach’ın büyüleyici müziği ile
tanıştırdı. Kendi yarattıkları karakterler ve melodiler eşliğinde bir barok dönem öyküsünü canlandıran çocuklar
hem eğlendi hem de müzikal dünyaya adım attı. Diğer
yandan, Bodrum Kalesi’nde sahne alan Fazıl Say’a Dorukhan Doruk gibi genç yıldızlar eşlik etti. Birbirinden
yetenekli pek çok genç keman, viyolonsel ve piyano sanatçısı solist Fazıl Say’la beraber dinleyicilerin kulağının
pasını giderdi.

Geldik beşinci güne... Buraya sığdıramayacağımız
güzellikte sabah konserleri, oda tiyatroları ve atölye çalışmaları Bodrum’u renklendirirken Fazıl Say’ın festivaldeki ikinci konserine değinmek lazım. Konserde Nâzım
Oratoryosu’nun anlatıcılığını üstlenen solist Genco Erkal
D-Marin Turgutreis Ana Sahne’de izleyiciyi içinde bulunduğu zaman ve mekandan çok uzaklara götürdü.
Çocukluğunuzun masallarını özler misiniz? 14 yıldır
Türkiye’de yaşayan Masal Terapi kitabının yazarı Judith
Liberman, festivale masalsı bir anlatımla dokundu.
Büyükleri masalların büyülü dünyasını keşfetmeye davet
eden Liberman müziğe, müzisyenlere ve bestecilere
ilham veren masallarını, Tahir Ayne eşliğinde Kitchenette
Turgutreis’in arka bahçesinde, akşam konserinin
büyüsüne kapılmış müzikseverlere anlattı. Altıncı günde
ise 1868’den beri dünyanın en ünlü şef ve solistleriyle
sayısız konser veren Zürih Tonhalle Orkestrası’nın rüzgarı
Bodrum’u kasıp kavurdu. Kurumun müzik direktörü ve
orkestra şefi, genç yaşında büyük başarılara imza atan
Lionel Bringuier yönetiminde gerçekleşen konserde
orkestraya, günümüzün en iyi viyolonselcilerinden biri
olarak gösterilen Gautier Capuçon eşlik etti.

SON GÜNLER

Festivalin son günlerinde takipçileri bir hüzün almadı
değil... Buna rağmen son konser epey keyifliydi: 27 Ağustos’ta D-Marin Turgutreis Amfitiyatro’da gerçekleştirilen
Ezgi Anıl “Paquito” Trio. Ardından, Bodrum Kalesi’nin
etkileyici atmosferinde, Carlos Saura’nın 2007 tarihli filmi Fados’ta söylediği şarkı “Flôr Di Nha Esperança” ile
tüm dünyanın dikkatini çeken Portekizli sanatçı Lura
izleyenlerin nefeslerini kesti. Sekiz günlük programıyla
Bodrum yarımadasını klasik müziğe ve etkinliklere doyuran festival, Cinemarine Açık Hava Sineması’nda gerçekleştirilen “Immortal Beloved” filminin gösterimiyle sona
erdi. Bir destinasyon festivali olma yolunda hızla ilerleyen
12. Uluslararası D-Marin Klasik Müzik Festivali’nden geriye güzel anılar, hoş sohbetler ve bir sonraki festivale dair
heyecanlar kaldı...
BİZ’D
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puçon

Gautier Ca

Festival
takipçilerinin
tam anlamıyla
bir festival
deneyimi
yaşamasını
arzu ediyoruz.

Trio Pax

Monica Molina

Seda Taşpın
ar,
Gülcan Burc
u
Değirmenci
,
Uğur Seda
Çellistanbul

tival takipçilerinin ve D-Marin Klasik Müzik Festivali’ni deneyimlemek isteyenlerin tam anlamıyla bir festival deneyimi
yaşamasını arzu ediyoruz. Farklı sanat dallarını dahil etmek,
dinleyicilerin yeni ve heyecan verici anlar biriktirmesi için
sabah konserleri, kale konserleri, çocuklar ve büyükler için
atölyeler, sinema gösterimleri ve daha birçok farklı dalda ve
mekanda, Doğuş Grubu’nun yarattığı dünyayı biraz daha
büyük ve özel bir hale getirmek için uğraşıyoruz.

Bu yıl on ikincisi düzenlenen D-Marin Klasik Müzik Festivali
sayesinde, Bodrum yine muhteşem performanslara şahit
oldu. Klasik müzik konserlerinin yanı sıra atölye çalışmaları
ve film gösterimleri gibi pek çok etkinliği de kapsayan
festivali, bir de direktörü Banu Tunçağ’dan dinledik.
Röpo r ta j : B ir a y A n ı l Bi r e r
D-Marin Klasik Müzik Festivali’nin direktörü olarak bu yılki festivali
değerlendirir misiniz? Sizin gözünüzden festival nasıl geçti?

Gerçekten de hem ekibimizle hem de katılımcılarla çok keyifli bir festival deneyimi yaşadık. On ikinci yılında, süresinin uzaması ve içeriğinin zenginleşmesinin etkisiyle daha yoğun
ve dolu dolu bir festival dönemi geçirdik. Dolayısıyla pek çok yeniliği de birlikte deneyimledik.
Festivalde yer alan sanatçıların ve katılımcıların oldukça memnun ayrıldığını görmek bizim
için çok önemliydi.
Uzun süredir Pozitif bünyesinde klasik müzik ve caz festivallerinin direktörlüğünü yapıyorsunuz. D-Marin Klasik Müzik Festivali’ni diğerlerinden ayıran özelliklerinden bahseder misiniz? Nasıl hazırlanıyorsunuz organizasyona, neleri dikkate
alıyorsunuz?

D-Marin Klasik Müzik Festivali, bir marinada gerçekleşen ilk ve tek müzik festivali ve Bodrum’un çok özel atmosferini taşımasıyla çok farklı bir konsepte sahip. Açıkçası İstanbul dışında
bu denli büyük ve kapsamlı bir işi yürütüyor olmak epey heyecan verici. Tüm bu etkenler bir
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Ezgi Anıl “Paquito” Trio

t Quartet

Boğuç Fago

Nazım Orat

oryosu

araya geldiğinde festival, dünyanın farklı yerlerinden çok değerli orkestra ve sanatçıları da aynı bizler gibi heyecanlandırıyor. Caz festivalinde 26 yıldır seyirciyle paylaştığımız farklı
deneyimleri de Bodrum’a taşımaya çalışıyoruz. D-Marin
Klasik Müzik Festivali’nde de zengin bir program ve repertuarla yenilikçi duruşumuzu bir araya getirmeye çalışıyoruz.
Festivali yıllardır takip eden çok sadık ve aktif bir katılımcı kitlesi var. Hem mevcut takipçiler hem de eklenen yeni
dinleyiciler için, geçen yıl biriktirdiğimiz bilgi ve deneyimin
ışığında, bu yıl daha etkileyici ve yenilikçi ama aynı zamanda
festivalin geçmişine ve klasik müziğe bağlılığını da koruyan
bir program yaratmaya çalıştık.
Festivalin organizasyonu son iki yıldır Pozitif’te.
Pozitif bünyesine geçmesinden sonra neler değişti?

Festivalin sanatsal programlama ve planlaması 2015’te
Pozitif ’e geçtikten sonra, konsept ve içeriğini daha da geliştirmek istedik. Bunun için festivalin ‘klasik müzik festivali’
ana kimliğini koruyarak, var olanın üzerine farklı içerikler
eklemeye çalışıyoruz. Özellikle festivalin Turgutreis’ten çıkıp
Bodrum’a yayılması en büyük amaçlarımızdan biriydi. Fes-

Festivalin Bodrum’da gerçekleşmesinin avantajları neler? Bodrum’un tarihi atmosferi festivale nasıl
yansıyor?

Bodrum ciddi bir entelektüel nüfusu içinde barındırıyor. Dolayısıyla festival, gerek Bodrum’un atmosferi gerekse festivali takip eden kitle anlamında oldukça avantajlı bir
konumda. Bodrum’un ferahlığı ve rahatlatıcı yanı tüm festivalde hissediliyor sanırım. Programa geçen yıl eklediğimiz
kale konserleri ve bu yıl eklenen Eklisia Kilisesi’ndeki sergi
özellikle antik Ege’yi, geçmişin daha mistik etkisini yansıtıyor; çok büyüleyici ortamlar. Amacımız Bodrum’un sadece
güneş ve deniz tatiliyle meşhur bir mekandan öteye geçebileceğini de gösterebilmek.

Festival programının bu sene sekiz güne çıkmasının sebebi nedir?

Geçtiğimiz yıl zaten, dört günden beş güne çıkarıp
programı ve konsepti nasıl genişletebileceğimizi biraz da
olsa görmüş olduk. Üzerine eklemek, söylemek istediğimiz,
festivalin etkisini artırabilecek çok fazla fikir geliştirdik ve bu
sürecin sonucunda da festivalin sekiz gün sürmesine karar
verdik. Festival, takipçilerin sadece konserlerde değil, gün
boyu yan etkinliklerde dolu dolu zaman geçirebilecekleri,
doyurucu, eşsiz bir deneyime dönüştü.
BİZ’D
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Yakın Plan

Berfin Aksu, Fazıl Say,
Dorukhan Doruk

Günün her saatinin farklı
bir havası ve etkisi var insanın
üzerinde. Aynı müziği bile dinleseniz bu üç farklı saat diliminde çok farklı his ve düşüncelerle
dinleyebilirsiniz.
Sabah konserleri Şevket Sabancı Parkı’nda 7:00’de başladığı
için huzur verici ve rahatlatıcı
repertuarla birlikte, isteyenlerin oturup konseri izlediği isteyenlerin yürüyüşlerine eşlik eden özel bir atmosfere sahip
oluyor. D-Marin Amfitiyatro’da gerçekleşen Gün Batımı
Konserleri çok daha enerjik, yükseltici ve marinada teknelerin üzerinde batan güneşle birlikte seyircileri bir anlamda
akşam konserlerinin dramatik tonuna hazırlıyor. Akşam
konserleri de tüm gücüyle etkileyici orkestraların solistlere
eşlik ettiği, zengin deneyimlere sahne oluyor. Hepsi birbirinden farklı duyguları barındıran, yine de aynı çatının altında
buluşan konserler ve üçüne birden katıldığınızda günün ve
ruhunuzun tamamlandığı bir bütüne dönüşüyor.

Festival bünyesinde klasik müzik konserleri dışında etkinlikler de yer alıyor. Bu yıl hangi etkinlikler ön
plana çıktı?

Tüm bu bahsettiğimiz konserlere ek olarak bu yıl farklı
yaş ve zevklere sahip katılımcıları memnun edecek çok sayıda yan etkinlik gerçekleştirdik. Cinemarine Turgutreis’te
klasik müzik konseptli açık hava film gösterimleri, Eklisia
Kilisesi’ndeki karma sergi, yemek atölyeleri, Şevket Sabancı
Parkı’nda masal dinletileri... Hepsi çok keyifli geçti. Çocukların da klasik müzikten aldığı zevki ve bilgilerini pekiştirecek harika atölyeler de düzenledik.

Son festivalde sizi en çok etkileyen, en çok keyif
aldığınız konser ve/veya etkinlik hangisi oldu?

Herkeste olduğu gibi bende de festival, bütünüyle müthiş bir tat bıraktı. Bunun yanında İdil Biret’in onur konuğu
olduğu açılış konseri, Londra Oda Orkestrası’nın ünlü şef
Vladimir Ashkenazy yönetiminde iki genç yetenek Lucienne Renaudin-Vary ile Daniel Kharitonov’a eşlik ettiği konser,
Bodrum Kalesi’nin antik havasını soluduğumuz Fazıl Say ve
Lura konserleri, Zürih Tonhalle Orkestrası konserleri, hepsi
başka şekillerde muhteşemdi. Gümüşlük Eklisia Kilisesi’nde
Gaia Gallery ile birlikte düzenlediğimiz sergi de benim için
çok özeldi. Hiçbirini birbirinden ayıramadığım, ağırlıkla genç
müzisyenlerin yer aldığı Sabah ve Gün Batımı konserlerine de
favorilerim arasında yer vermek isterim. Konserlerin hemen
arkasından devam eden film gösterimleri ve masal dinletisi de
yeni etkinlikler arasında beni en çok heyecanlandıranlardandı.
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Klasik Müzik Festivali
kapsamında bugüne dek

108 konser
düzenlendi
ve

Son festivalle ilgili izleyicilerden ve müzisyenlerden nasıl geri dönüşler aldınız? En çok hangi konser
ilgi çekti?

Festivalin bir parçası haline gelen Fazıl Say, bu yıl da yine
en fazla ilgiyi toplayan konserlerden ikisini gerçekleştirdi.
Klasik müziğe biraz mola verdiğimiz ve Latin rüzgarlarının
estiği Lura ve Monica Molina konserleri de seyircinin dikkatini çekti. İzleyicilerin memnuniyetini, konserleri ayakta
alkışlayarak bitirmelerini görmek bizim için gerçekten çok
değerliydi. Müzisyenlerden de bu özel deneyimin bir parçası
oldukları için ne kadar keyifli ve mutlu olduklarını duymak
bu etkinliği çok özel kılıyor bizim için.

Sizin klasik müzikle aranız nasıl? Kimleri dinliyorsunuz? Türkiye’den veya yurtdışından yeni yetenekler arasında kimlerden etkileniyorsunuz?

Klasik müzik, ailemin de etkisiyle çocukluğumdan beri
içinde olduğum bir dünya. Türkiye ve yurtdışından pek çok
isim sayabilirim, ama özellikle Özgür Aydın’ı dinlediğimi
söyleyebilirim; ülkece gurur duyacağımız önemli bir isim.
Daniel Barenboim son yüz yılın bende en çok heyecan uyandıran şeflerinden biri. Tabii West – Eastern Divan Orkestra
da aynı şekilde.
Açıkçası klasik müzik alanında, ülkemizdeki kısıtlamalara rağmen mücadele eden ve kendi ülkesinde iş yapmaya
çalışan pek çok kurum ve isim var. Yeni isimlerden, festivalimizde de yer almış olan Dorukhan Doruk, Aziz Baziki,
Iraz Yıldız, Can Çakmur gibi birkaç isim sayabilirim. Aynı
zamanda Alper Çoker, Poyraz Baltacıgil ve Nil Kocamangil’i
heyecanla takip etmeye çalıştığımı söylemeliyim. Yeni keşiflerimizden biri de Lucienne Renaudin Vary’di; kendisini
festivalimizde ağırlama şansına eriştik.

4244
müzisyen

ağırlandı.

Bu yıl 12.’si

düzenlenen festivalin
programı ilk kez
8 güne çıkarıldı.
D-Marin Klasik Müzik Festivali’nin
bu seneki programında
1 karma sergi
19 konser
8 atölye
6 film gösterimi gerçekleştirildi.

444onuk

sanatçıyı k
le bu yıl
eden festiva

30 binldı.

izleyici katı

İnfografik: Hasan Fehmi Bayramoğlu

Festival programı “Akşam”, “Sabah” ve “Gün Batımı” konserleri olarak üç bölüme ayrılıyor. Programı günün
saatlerine uyarlama fikri nasıl ortaya çıktı? Konserleri bu
üç kategoriye ayırırken hangi
kriterleri göz önünde bulunduruyorsunuz?

Yakın Plan

Festival önümüzdeki yıllarda da düzenlenmeye
devam edecek mi? Nasıl etkinlikler bekliyor bizi?

D-Marin Klasik Müzik Festivali’ni her yıl daha heyecan
verici ve daha zengin programlar eşliğinde seyirciyle buluşturmak planlarımız arasında. Seyircileri her yıl iyi bir program
ve yeniliklerle karşılamak en büyük dileğimiz ve amacımız. ■
BİZ’D
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Doğuş
Grubu bana
hiçbir şeyin
imkansız
olmadığını
öğretti.
On dokuz yıllık çalışma hayatının neredeyse tümü Doğuş
çatısı altında geçmiş Doğuş Holding CFO’su Damla Çelikçi’yle
kariyer geçmişinden, iş hayatında kadın olmaktan, Galataport
projesinden ve Doğuş Grubu’ndan konuştuk.
Rö port a j : Bi r a y A n ı l Bi r e r - Se d en Me st an
F o to ğ ra f : M u r a t T e k i n
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Finans alanındaki kariyerinizin nasıl başladığını
ve sizi CFO’luğa getiren yolu anlatır mısınız? Neden
bu kariyeri seçtiniz?

Kariyer seçimimi biraz ablam Elif ’in izinden giderek
yaptım aslında. İş hayatına hazineci olarak başladım; hazineci derken bankaların fon yönetimi kısmından bahsediyorum. Ablamın yaptığı stajlar ve girdiği iş sayesinde
hazineciliğin ne kadar keyifli ve heyecanlı bir iş olduğunu
fark ettim. Para alınıp satılıyor; bir fiyat verirken hem
alış hem satış fiyatı veriliyor... Kâr ve zarar, kârı almak ve
zararı durdurmak gibi kavramlar çok eğlenceliydi. Her
çıkan haberin ekonomiye ve pozisyona etkisini takip etmek bana çok cazip, keyifli ve matematik gerektiren bir iş
gibi gelmişti. Nitekim ablamı izlemiş oldum ama benim
hazinecilik kariyerim kısa sürdü. 1996’da üniversiteden
mezun oldum; yönetici adaylığı eğitimimi tamamladıktan sonra 1997’de yabancı bir bankada işe başladım.
1998’de de Doğuş Grubu’na ait Körfezbank’a katıldım.
Derken 2001 krizi gerçekleşti. Böylece hazineciliğim de
bitmiş oldu. 2002’de Doğuş Holding’de işe başlayarak kurumsal tarafa geçtim. O zamandan bugüne kurumsal taraftaki deneyimim 14 yıla ulaştı. Yani seçtiğim dal finans

olsa da üniversiteden mezun olurken kurumsal tarafta
çalışacağımı düşünmemiştim. Ve bugün, o zaman planlamadığım bir kariyerde, yaptığım işten çok keyif aldığımı
söyleyebilirim.
Doğuş Holding’te uzun yıllardır görev yapıyorsunuz. Holding’e ne zaman ve nasıl adım attınız? Sizin
için Doğuş nasıl başladı, nasıl bir süreç sizi Doğuş Grubu’na getirdi?

1997’de çalışmaya başladığımı düşünürsek toplamda
19 senelik bir iş hayatından bahsediyoruz. Bunun 18 senesi Doğuş Grubu’nda geçti. Yani, ben ne deneyimlediysem Doğuş Grubu’nda deneyimledim. Burada doğdum,
burada büyüdüm aslında. Doğuş Grubu’nda çok şey
gördüm; iş çeşitliliğini ve büyümeyi gördüm. İşin büyümesi anlamında, Türkiye’nin dışına çıkmanın ne demek
olduğunu gördüm. Ben başladığımda finans ekibi olarak
CFO’muzla beraber beş kişiydik. Şimdi ise on kişiyiz ve
bu artış tamamen büyümemizle alakalı. Doğuş Grubu’nun kurumsal tarafına 2001 krizinden sonra gelmiş
biri olarak büyümeyi canlı seyredebildim. Önceleri sektör
sayımız çok daha azdı. Tabii, bu bana kişisel olarak çok

BİZ’D

17

Kahve Molası
ciddi bir donanım kattı. Dolayısıyla, gayet keyifli gidiyor
deneyimim.

nuç olarak sağduyulu davranıyorsunuz. Doğuş Holding’de
yöneticilik anlayışı kadın-erkek farkına dayanmıyor. Yönetim Kurulu ve danışmanlar haricinde holding bölüm başkanlarının neredeyse yarısı kadın. Dediğim gibi, ben burada
doğup büyüdüm. Kadın olmanın avantajını da dezavantajını da görmedim. Sağduyulu ve çalışkan olmanın getirdiği
ödüllendirmeyi yaşadım açıkçası.

Finansal açıdan baktığınızda bu sektör çeşitliliği
Doğuş Grubu’na nasıl yansıyor sizce?

Çeşitlilik, “elmaları tek bir sepete koymama” anlamına
geliyor ve finansal açıdan şirkete denge sağlıyor. Sektörlerin
her türlü sosyoekonomik olaydan etkilenme dereceleri farklı
olduğu için bu denge önemli. İş çeşitliliği olarak da birbirini
tamamlayan işkolları mevcut. Anlayacağınız, birçok olumlu
katkıları var bu sektör çeşitliliğinin. Bana da kişisel olarak
tecrübe ve bilgi birikimi açısından büyük katkısı var. Bir de,
bu çeşitlilik sayesinde, elbette operasyondaki yöneticiler kadar olmasa da faaliyette bulunduğumuz sektörler hakkında
çok kapsamlı bilgim oluyor.

Peki, iş dünyasında genel olarak kadının yerini nasıl görüyorsunuz?

İş dünyasında kadın sayısı giderek artıyor. Bazen inisiyatiflerle bazen de gerçekten kadının kendi çabalarıyla...
“İnisiyatiflerle” derken yanlış anlaşılmasını istemem. Belli
bir anlayış oturana kadar bazı uygulamaların, SPK’nın gündemindeki kota uygulaması gibi, hayata geçirilmesinin faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle Türkiye’de ve
bizimki gibi ülkelerde kadının yeri günün sonunda erkekten
sonra geliyor. Dolayısıyla iş dünyasında yönetici pozisyonundaki kadınların sayısı erkeklerinkinden çok daha az. Mesela
en yakın örnek Galataport proje finansmanı imza masasında
hiç kadın olmadığı gerçeği rahatça gözlemlenebiliyor. Grubumuzun da bu yönde bir inisiyatifi mevcut. Memnuniyetle
görev alıp, desteklediğim bir inisiyatif İş’te Eşitlik.
İş hayatındaki kararlarda kadınların daha sağduyulu ve
sorgulayıcı olup kolay ikna olmaması biraz daha önem taşımaya başladı artık. Bu durumun kavranması çok önemli.
Öte yandan, kendi kurumumda pek çok kadınla beraber
çalışıyorum ve çok büyük zorluklarla karşılaştıklarını duymadım. Yani, çalıştığım kurum açısından şanslı olduğumu;
toplumun da şanslı bir kesiminde yer aldığımı düşünüyorum. Burada hepimiz bir erkekten farksız şekilde iş yapmaya
çalışıyoruz.

Yakın zamanda, İstanbul’a yepyeni bir değer katacak Galataport projesi üzerinde çalıştınız. Galataport
projesiyle ilgili sizi en çok heyecanlandıran ne oldu?

Galataport çok önemli ve çok değerli bir proje. Projenin alanını ve bulunduğu bölgeyi düşününce akla çok şey
geliyor. Bölgede tarih var, kültür sanat ve sosyal etkinlik
alanları var. Galataport projesi ile beraber 200 yıldan uzun
süredir halkın erişimine kapalı olan 1,2 kilometrelik bir
sahilin artık halkın erişimine açılacak olması çok güzel. İstanbul’un çehresini değiştirecek olması da bence çok heyecan verici. Proje hakkında bilgi vermem gerekirse: İnşaatı
3-3,5 yıl sürecek. İnşaat süresince 5 bin, tamamlandıktan
sonra da 4500 kişiye istihdam sağlayacak. Proje kapsamında bir liman sahası, kruvazör terminali, uluslararası otel
zinciri Peninsula’nın ortaklığıyla açılacak bir otel, kafeler,
restoranlar, alışveriş alanları ve ofis blokları var. İstanbul
Modern ve MSGÜ Resim ve Heykel Müzesi’nin de bu
alanda bulunması kültür-sanat alanına hareketlilik getiriyor. Peninsula’nın sadece yönetim şirketi değil, sermayedar
ortak olarak işbirliği içinde olması da çok heyecan verici.
Galataport gerçekten çok kapsamlı ve büyük bir proje.

Altı bankanın bir araya geldiği ve 1 milyar 20 milyon Euro değerinde finansman sağlayan bir konsorsiyum söz konusu. Bu kurumları Galataport projesine
inandırmak için neler yaptınız? Çalışmalarınızın sonuç vermesini en fazla neye bağlıyorsunuz?

Siz sadece finansman süreci bittikten sonra imza törenini
gördünüz ama finansman süreci 2013’te ihalenin sonuçlanmasıyla başladı. Proje bu süre içerisinde bir yerel seçim, bir
cumhurbaşkanlığı seçimi, bir genel seçim ve bir de erken seçim gördü. Devalüasyon, Brexit gördü, Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen pek çok bombalı eylem ve başarısız bir darbe
girişimi gördü... Galataport’un başarısı biraz bu zorluklara
dayanmasında da yatıyor. 14 yıl sonra biteceğini düşünürsek
toplam 17 senelik bir finansman süreci. Bu süreçteki esas
başarı hem Doğuş Holding finans ekibinde hem de Galataport’ta finansmanda çalışmış arkadaşlarımıza ait. Bu finansman projesinin başarısı; böyle bir dönemde, bu miktarda bir
işlemin kapanmış olmasında. Toplam 14 sene vadeli. 1 milyar
20 milyon Euro’luk bir rakamdan bahsediyoruz. Dokümantasyonu ve özelleştirmenin şartnamesi dahil finansmanı zor
bir projeydi. Evet başardık ama projenin arkasında zaten Do-
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İş hayatına atıldığınız yıllarla karşılaştırdığınızda
şirketler için CFO’nun rolünde/öneminde ne gibi değişiklikler görüyorsunuz?

ğuş var. Tekrar ediyorum, özellikle Holding finans ekibindeki
çalışma arkadaşlarımın ve Galataport’taki çalışma grubunun
3 yıllık özverili çalışmalarının sonucu bu başarı.
Böyle bir holdingte CFO gibi üst düzey bir pozisyona, bir kadın olarak yükselmenin ne gibi zorlukları oldu? Doğuş Grubu’nun bu konuda işinizi
kolaylaştıracak bir mekanizması oldu mu?

Destekleyen mekanizmalar hep oldu ama ben açıkçası
şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Kadın yönetici olmanın zorluklarını ne kendi çalışma arkadaşlarımla
ne üstümdeki insanlarla hiçbir şekilde yaşamadım. Doğuş
Holding’de sorumluluk duygusuna sahip ve çalışkan olmak açıkçası bir adım öne geçmende yardımcı oluyor. “Ben
herkesten daha çalışkanım” demeye çalışmıyorum elbette
ama işinize güven duyulması hem sizi tatmin ediyor hem
de kendiniz için çok güzel hedefler yaratmanızı sağlıyor. So-

Finans pozisyonları, şirketlerde ezelden beri en önemli
kapılardan biridir. Bazen bekçi konumunda, bazen sadece izleyici konumunda, bazen de tüm süreçlerin içinde yer
alarak şirketlerin önemli bir parçası olurlar. CFO pozisyonu eskiden de önemliydi; şimdi de önemli ama fark olarak
gördüğüm ne var derseniz... Şu an bilgiye erişim daha kolay;
yani, çok daha fazla bilgi akışı var. Teknolojinin yardımıyla
beraber yetişilmesi gereken şeylerin sayısı hızlıca arttı. Bilgi paylaşımının çok hızlı olması, sizin burada yaptığınız bir
işin dünyanın öbür ucunda biliniyor olması demek. Mesela
iştiraklerimiz halka açık ama Doğuş Holding halka açık bir
şirket değil. Ama bizimle ilgili haberler Reuters’ta, Bloomberg’de, uluslararası haber ajanslarında çıkıyor. Dünyanın
bir ucundan arayıp konuyla ilgili bizi tebrik edebiliyorlar
veya bizimle ortak olmak istediklerini söyleyebiliyorlar. Bilgi
akışının çok hızlanması ve genel olarak kurumsal hayatın
– ve tüm hayatımızın – ritminin artması, daha kısa sürede
değerlendirme ve hazırlanma ve karar alma ihtiyacını getiriyor. Grubumuzun coğrafi genişlemesi de sadece Türkiye
değil, farklı ülke saatleriyle de çalışmamızı gerektiriyor. Böylece, çalışma süremiz, yani mesai saatlerimiz kesin çizgilerle
bitmeyebiliyor ve iş daha geniş bir zaman dilimine yayılıyor.
Her pozisyonda, her sektörde böyle artık.

Doğuş Holding’in 2016 yılı için odaklandığı alanlar, stratejik satın almalar ve sürdürülebilirlik olarak
belirlenmişti. Şu ana kadar bu konularda 2016’yı değerlendirir misiniz? Nasıl bir yıl oldu? Sürdürülebilirlik size ve Doğuş Grubu’na ne ifade ediyor?

2016 çok zorlu geçen ve beklenmedik bir yıl oldu; sadece Türkiye için değil, dünya için de. 2016’nın seçimler
bittikten sonra rahat edeceğimiz bir yıl olacağını düşünmüştük. İstikrarın yerinde olduğu, seçim endişelerinin
bulunmadığı bir ekonomik ortamda hareket edeceğimizi
düşünmüştük. Ardından bombalı eylemler arttı, Atatürk
Havalimanı bombalandı, başarısız bir darbe girişimi yaşandı, dünyada da Brexit gibi hiçbirimizin beklemediği
olaylar gerçekleşti. Anlayacağınız zor bir sene oldu; öyle olmaya da devam ediyor. Umarım 2017 daha kolay geçecek...
Doğuş Grubu’nun turizm ve yeme-içme sektöründeki yatırımları şu dönemde stratejik yatırımlarımız. Çok
önemli yatırımlarımız oldu; bunların bir kısmı yurt dışındaki varlıklara yaptığımız yatırımlar. Sektör çeşitliliğinin
katkısını gördüğümüz bir sene diyebilirim; stratejik, mevcut portföyümüzü destekleyici, tamamlayıcı satın almalar
yapıldı. Sürdürülebilirlik konusuna baktığımızda son dönemdeki ekonomik büyüme çok fazla anlam ifade etmiyor.
Sürdürülebilirlik, topluma bir şeyler geri verebildiğimiz
sürece anlam kazanıyor. Kadınlara ve çocuklara destek
olan çeşitli sosyal sorumluluk projeleri, yenilenebilir enerji
alanında yaptığımız yatırımlar, medyadaki yayınların bile
çevreye duyarlı olması, karbon ayak izimizi azaltma çabaları, sürdürülebilirlik platformlarına üye olmak... Bunlar
sadece ekonomik büyüme ve istihdam yaratmak için değil,
toplumsal ve çevresel olarak topluma bir şeyler geri verebilmek için.

Doğuş Grubu’nda görev aldığınız yıllar boyunca
burada öğrendiğiniz en büyük şey ne oldu?

Doğuş Grubu bana hiçbir şeyin imkansız olmadığını öğretti. Bunun altını doldur derseniz anlatacağım çok
hikaye var; zaman yetmez. İmkansız diye bir şey yoktur.
Hem iş hem de kişisel açıdan ufkumu açan, kendimden
ve çalışma arkadaşlarımdan beklentilerimi değiştiren bir
anlayış bu.

Enerjinizi ve motivasyonunuzu sürekli yüksek
tutmak adına neler yapıyorsunuz? İş dışında günlük
programınızı neler oluşturuyor?

Motivasyonu sürekli yüksek tutmak diye bir şey olabileceğini düşünmüyorum (gülüyor). Ama bana iyi gelen
şeyler var tabii. Altı-yedi senedir devam eden pilates tutkum var mesela. Pilates, hem kafama hem bedenime iyi
etki ediyor. Aynı etkiyi yapan başka bir spor ise yüzmek.
Suya girmek bana toprağa basmak gibi geliyor. Bunlarla
rahatlamaya çalışıyorum açıkçası. Onun dışında, hayattan
keyif alan biriyim. Sevdiğim insanlarla beraber güzel şeyler
yiyip içmek beni her zaman rahatlatmıştır. Mümkün olduğunca sık yemek yapmak ve güzel sofralar hazırlayıp dostlarımı ağırlamaktan çok keyif alıyorum. Seyahat etmek,
yeni yerler ve kültürler tanımak da bana iyi geliyor. Bir de,
akşam eve gittiğimde tüm elektriğimi alan, vazgeçemediğim “Yoda” adında bir kedim var (gülüyor). ■
BİZ’D
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Proje

WORLD LUXURY HOTEL
AWARDS
WORLD
LUXURY HOTEL

AWARDS 2016 WINNER

Galataport projesi için 1 milyar 20 milyon Euro’luk

finansman kredisi sağlandı

D

oğuş Grubu’nun Bilgili Holding’le ortak olduğu
Galataport projesi için 1 milyar 20 milyon Euro’luk
finansman kredisi sağlandı. Türkiye’nin önde gelen bankalarından Garanti Bankası, Yapı Kredi, İş
Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
(TSKB) ve Finansbank’ın oluşturduğu konsorsiyumla imzalanan finansman anlaşması kapsamında, projenin 2018’in
son çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.
Doğuş Grubu; inşaat, otomotiv, medya, gayrimenkul
ve enerji sektörlerinin yanı sıra son dönemde turizm, yeme-içme ve perakende alanlarında gerçekleştirdiği başarılı
yatırımları kapsamında önemli bir adım attı. Grubun turizm
yatırımları arasında önemli bir yere sahip olan Galataport
projesi; Doğuş Holding A.Ş. ve BLG Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. ortaklığında hayata geçirildi. Doğuş
Holding A.Ş.’nin %81 oranında ortak olduğu projenin temel
adımlarından biri, şu anda halkın kullanımına kapalı olan
ancak proje bitiminde tamamen halka açılacak sahil şeridini
de kapsayan Galataport’un 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanması olacak. İnşaat çalışmaları bu yıl hız kazanacak
projenin finansmanında kullanılmak üzere Türkiye’nin önde
gelen 6 bankasından rekor düzeyde kredi sağlanmış olması
projenin ilerlemesi anlamında büyük katkı sağlayacak.
İstanbul’un tarihi değerlerinden Karaköy ve Tophane’yi
birbirine bağlayan bölgede yer alan Galataport projesinin
inşaat faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 milyar 20 milyon
Euro değerinde, 14 yıl vadeli proje finansman sözleşmesi imzalayan Doğuş Grubu ve Bilgili Holding bu vadede sağladığı
proje finansmanı ile gerek bölgesel, gerek makroekonomik
açıdan Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak.
Finansmanın imza töreninde konuşan Doğuş Grubu
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Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, Doğuş Grubu’nun
turizm yatırımları arasında önemli bir yere sahip projenin,
“bölgesel ve makroekonomik açıdan Türkiye ekonomisine
önemli ölçüde katkı sağlayacağını” belirtti.
Tamamlandığında ayrıca şehre yeni bir yaşam ve
kültür-sanat alanı sunacak proje ile ilgili Doğuş Holding
CEO’su Hüsnü Akhan ise “Tophane Saat Kulesi ve Nusretiye Camii’nin yer aldığı İstanbul’un en güzel meydanlarından biri tarihi mirasa uygun olarak yeniden İstanbulluların
kullanımına sunulacak. Bunun yanı sıra İstanbul Modern ile
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne bağlı ve yapımı
süren Çağdaş Sanat Müzesi ile bir kültür-sanat alanı haline
gelecek olan bölgede, bu dönüşümü destekleyecek olan çeşitli projeler planlıyoruz. Galataport projesi tamamlandığında yaklaşık 200 yıldır halkın kullanımına kapalı olan sahil
şeridi bir yürüyüş yolu haline getirilerek halkın kullanımına
açılacak” dedi.

The Peninsula Hotels Türkiye’de ilk kez Karaköy’de
Yaklaşık 150 yıllık geçmişiyle, dünyanın önde gelen lüks otel
zincirlerinden biri olan The Peninsula Hotels ile yapılan anlaşmaya
da değinen Hüsnü Akhan, “Galataport projesi kapsamında yapılacak
restorasyon çalışmaları ile bir yandan tarihi binaları koruyarak şehre
geri kazandırırken; bir yandan da çok önemli bir yabancı sermaye
yatırımını hayata geçiriyoruz. The Peninsula Hotels ile Karaköy
tarafındaki tarihi binalar için anlaşma yaptık. Bu ortaklık kapsamında
sadece işletme değil aynı zamanda Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve
Yatırımları A.Ş. ile birlikte 300 milyon Euro’luk bir yatırım yapacaklar.
Diğer bir deyişle proje ile doğrudan yabancı yatırım da söz konusu
olacak. Böylelikle, dünya turizm sektöründe hizmet kalitesiyle en üst
sıralarda anılan bu marka, ilk kez Türkiye pazarına girmekle kalmayıp
yatırıma da ortak olacak” dedi.

Bu yıl 10’uncu defa ve 2000’den fazla aday arasından yapılan titiz bir elemeyle
dağıtılan World Luxury Hotel Awards, ‘En Güzel Tarihi Lüks Otel’ kategorisinde
argos in Cappadocia’yı ‘Küresel Birinci’liğe layık gördü.
Mimar Turgut Cansever’in öncülüğünde, Uçhisar’da antik bir manastır
yerleşkesinin ve terkedilmiş bir köyün titiz restorasyonuyla hayata geçen
argos in Cappadocia, World Luxury Hotel Awards tarafından daha önce ülke ve
kıta kategorilerinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.
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Gurme

d.ream restoranlarında
lezzetin sınırı yok

Hem eğlenin
hem öğrenin
Düzenlediği birbirinden
farklı içerikli eğitimlerle pek
çok kişiye kendi mutfağının
şefi olma imkânı sağlayan
d.ream Akademi’nin Kasım
programlarına davetlisiniz.
Amatörler için hazırlanan
hem zevkli hem de öğretici
olan programlar kapsamında
dünya mutfaklarından
seçilen özel lezzetlerin
inceliklerini kapabilir veya
çikolatanın bambaşka
çeşitlerini hazırlayabilirsiniz.
Hem sağlıklı hem lezzetli
yemeklerle tanışmak ve bu
yemekleri evinizde yapabilme
maharetini kazanmak da
cabası. Biletler Biletix’te.

İtalyan mutfağından halis muhlis Türk mutfağına ve hatta mutfak
akademisine, lezzet konusunda sınırları çoktan aşmış d.ream mekanları,
sonbaharda da konuklarını güzel sürprizlerle şaşırtmaya devam ediyor.

İtalya’nın Veneto
bölgesine özgü
lezzetler Da Mario’da
İstanbul’a İtalyan mutfağını tanıtan ilk
restoranlardan Da Mario, yeni bölgesel
menüsüyle İtalya’nın Veneto bölgesini
keşfetmeye davet ediyor. Veneto’nun yöresel
tatlarını “Sapori Del Veneto’’ adlı menüde
buluşturan Da Mario, misafirlerine deniz
ürünlerinden kırmızı ete kadar farklı Veneto
lezzetlerini deneyimleme fırsatı sunuyor.
Porcini mantarı ve tatlı soğanın eşlik ettiği dana
ciğeri kırmızı et sevenlerin damak zevkine
hitap ediyor. Polenta ve kereviz kökünün
bebek kalamarla sunumu Veneto menüsünün
favorileri arasında yer alıyor. Bölgenin
vazgeçilmelerinden Amarone şarabının kabaklı
risotto’ya kattığı lezzet Da Mario misafirlerine
alışılmışın dışında bir deneyim yaşatırken,
Veneto mutfağına özgü seçilmiş lezzetler
“Sapori Del Veneto” menüsünde yeniden
yorumlanıyor.

Boğaz’da bir Akdeniz
güzeli
İşinin ehli ellerden çıkmış deniz mahsulleriyle Boğaz
manzarası birleşince ortaya Ortaköy’de yeni açılan
deniz ürünleri restoranı Capricorn gibi bir Akdeniz
güzeli çıkabilir. Yenilikçi konsepti ve seçkin müziğiyle
Boğaz’ın en güzel noktalarından birinde misafirlerini
ağırlamaya başlayan Capricorn, her biri özel reçetelerle
hazırlanan yemekleri ile İstanbullular için benzersiz
bir alternatif. Mekanın menüsünde parmaklarınızı
yemenize sebep olacak lezzetlerden bazıları: ıstakozlu,
midyeli, karidesli veya karışık deniz mahsullü olarak
farklı alternatifler ile hazırlanan ev yapımı spaghetti
alla chitarra; ağır ateşte pişmiş bebek ahtapot; el yapımı
lavaş ve patlıcan turşusuyla servis edilen ahtapot şiş;
arpacık soğan, kereviz, çeri domates ve beyaz şarap ile
buharda hazırlanan midye kaserol. 300 kişilik ağırlama
kapasitesiyle Capricorn misafirlerini haftanın her günü
12.00-02.00 arasında, iki katlı geniş iç alanı ve Boğaz
manzaralı terasında ağırlıyor.
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Şıklığın lezzetle buluşması
Biraz da vazgeçemediğimiz Boğaz semtlerinden
Beşiktaş’a uzanalım. BJK Plaza’nın çatı katında,
şehrin dört bir yanına hâkim manzarasıyla hoş
sohbetlere ideal bir atmosfer sağlayan Vogue
Restaurant & Bar’ın menüsü de yabana atılmayacak
türden. Dünya ve Akdeniz mutfağının seçkin
örneklerini sunan menüsünde güveçte kaya levreği
ve ağır ateşte pişmiş dana kaburga gibi lezzetler göze
çarpıyor. Restorana ait josper fırından (hem ızgara
hem fırın özelliği sunan çok fonksiyonlu bir fırın)
ızgara somon, ızgara levrek ve ızgara antrikot gibi
et severlerin hayır diyemeyeceği lezzetler çıkıyor.
Keyifli yemeklerin en tatlı anını da antepfıstıklı süt
reçeli ve karamelize şeftali ile servis edilen damla
sakızlı muhallebi üstleniyor.

Özgün reçeteler tam gaz
Anadolu lezzetlerini özüne sadık kalarak ve yöresel farklılıkları
gözeterek hazırlayan Kiva, bomontiada’da her mevsimin şifasını
ve zenginliğini menüsüne yansıtmaya devam ediyor. Uzun
yıllardır Kiva’nın mutfağını yöneten ve yöre yemeklerini yerinde
öğrenen Şef Deniz Şahin, tadı damağınızdan gitmeyecek lezzetler
sunuyor. Kasım ayının yıldızlarından kuzu etli şevketibostan,
Anadolu’nun en zengin mutfaklarından Ege bölgesinin
pişirme usullerine göre hazırlanıyor. Kestane aşı ise içerisinde
yer alan kuzu eti, tereyağı, arpacık soğanı ve zerdeçalla iştah
kabartıyor. Kiva Bomonti, üç farklı bölümden oluşan odalarıyla
evlere sığmayan aile ve arkadaş buluşmalarına ev sahipliği
yaparken, giriş katındaki geniş kış bahçesiyle misafirlerine
meyhane konseptini sade ve konforlu bir atmosferde sunuyor.
Kiva Bomonti, cuma ve cumartesi akşamlarına özel canlı ud
dinletisiyle de gecelerinizi unutulmaz kılıyor.
BİZ’D
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Gurme Zoom

Lezzetli
anların durağı:
Monochrome
Kahvaltıysa kahvaltı, kahveyse kahve, yemekse
yemek… Günün her saati uğrayıp nefis lezzetler
eşliğinde anın tadını çıkarabileceğiniz
Monochrome, bomontiada’da açıldı.

İ

stanbul’un göbeğinde özlemini çektiğimiz kalitede bir etkinlik alanını bizlere sunan bomontiada’nın bünyesinde yepyeni bir lezzet durağı var şimdi:
Sabah 8.00’den itibaren lezzetli kahvaltı çeşitleriyle hizmet vermeye başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar hem iddialı menüsüyle hem de
özgün tasarımıyla ziyaretçileri kendine çeken Monochrome.

KAHVEDE USTA

Bildiğiniz gibi üçüncü dalga yeni nesil kahveleri tanımak ve sunmak ayrı bir
zanaatkarlık gerektiriyor. Monochrome menüsünü özel kılan şeylerden biri de
taze kahve çekirdeklerinin kavrularak özenle hazırlandığı kahve çeşitleri. Krema bazlı Vienna Coffee’den üçüncü dalga cold brew’a pek çok seçeneği gören
kahve gurmeleri burada hayal kırıklığına uğramayacak.
İçecekler kahveyle sınırlı değil elbette. Milkshake’ler, taze meyve suları,
körpe otlarla hazırlanmış ferah soğuk içecekler ve zengin şarap kavından oluşan alkollü seçenekler her damak tadı hesaba katılarak hazırlanmış.

MENÜSÜYLE GÖZ DOYURUYOR

Monochrome’da aç kalmak gibi bir opsiyon yok çünkü günün hangi öğününde gelmiş olursanız olun menüde kendinize uygun tatlar bulacaksınız. Kahvaltıda tuzlu karamel soslu French toast veya eggs benedict; öğle yemeğinde
harissalı tavuk salatası veya waffle; akşam yemeği içinse karidesli linguini veya
tütsülenmiş gevrek kuzu kaburgası yemeye ne dersiniz? Sadece ayaküstü atıştırmak isteyenler de unutulmamış: fesleğenle fırınlanmış mantar, füme somon
veya gün boyu fırından taze çıkan kruvasanlar, çörekler, poğaçalarla dolu pastane vitrini seçeneklerden sadece birkaçı. Monochrome’da tatlı düşkünleri de
çölde vaha bulmuş gibi hissedecek çünkü mevsimlik hazırlanan tatlılar arasında Frenk üzümü reçeliyle hazırlanan Avusturya tatlısı linzer torte ve ismini
Rus balerin Anna Pavlova’dan alan kremalı tatlı pavlova yer alıyor.

SANATTAN ILHAM ALAN TASARIM

Mekana girer girmez dikkat çeken çarpıcı siyah-beyaz fotoğraflar Monochrome
isminin nereden geldiği konusunda fikir veriyor, zira ‘monochrome’ terimi
fotoğrafçılık dünyasında daha çok siyah-beyazla bilinen tek ton fotoğraflara
işaret ediyor. Çok sayıda uluslararası ödüle sahip tasarım firması Lagranga
Design’ın “fotoğraf ışıktır” mottosuyla hayata geçirdiği Monochrome’da
konukların ziyaret esnasında deneyimleyerek keşfedebilecekleri ışık oyunları,
ziyaretinizi şenlendirecek türden. Küçük bir cam dolapta farklı dönemlere ait
vintage fotoğraf makineleri de ışık ve fotoğrafın mekan için bir ilham kaynağı
olduğunu doğruluyor.
24
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Seyahat

Kanepeniz eskimesin

S

onbahar geldi diye içinizdeki kaşifi evde kanepeye hapsetmeyin. Zira gezilecek, görülecek çok yer, deneyimlenecek çok güzellik var... İster lezzet, ister hareket, ister yan gelip yatmanın peşinde olun, fark etmez. Bu sonbahar D-Hotels & Resorts çatısı altındaki otellerin her arayışa yanıt verecek bir teklifi var. Kapadokya’nın büyüleyici vadilerinde ay ışığında yürüyüş yapabilirsiniz ya da İstanbul’da lezzet peşine düşüp sonbahar yağmurunun
doğaya sihirli armağanı porcini mantarıyla yapılmış lezzetleri tadabilirsiniz. Seçim sizin!

KAPADOKYA

Yerinde duramayanlar için
İlkbahar ve yaz aylarında oradan oraya seken kaşif ruhunuzu, sonbaharın gelişiyle birlikte korkular sarmış olabilir. Ne de olsa, bütün bir sonbahar ve kış kanepeye hapsolma tehlikesiyle karşı karşıya. Ama bu bilindik döngüyü,
her ne kadar artık klişeleşse de büyüleyici sıfatını sonuna
kadar hak eden Kapadokya’da kırabilir; kaşif ruhunuzu
tepelere, vadilere salabilirsiniz. Bölgenin kalbi, eski Uçhisar Köyü’nde yamaca kademeler halinde yayılmış altı
konaktan mürekkep Argos in Cappadocia, Uzunetap işbirliğiyle sonbaharınıza hareket ve ilham katacak özel tatil önerileri sunuyor. Güvercinlik Vadisi’nin ayaklarınızın
altına serildiği argos in Cappadocia; “hareket ederek” keşfetmeyi seven misafirleri için Sporsever isimli bir paket
sunuyor. Sporcular ve hareketi tatilde de eksik etmeyenler için özel olarak tasarlanan Sporsever paketinin içinde
Kapadokya’nın muhteşem doğasında bir vadi yürüyüşü,
bir bisiklet turu ve argos in Cappadocia’nın Güvercinlik
Vadisi ve Erciyes Dağı manzaralı Terapi Odası’nda 50 da26
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kikalık masaj, iki akşam yemeği ve konaklama bulunuyor
(iki kişilik paketin fiyatı 540 Euro).
Hangi paketi seçerseniz seçin, otel, misafirlerine hareket ve keyfin yanı sıra harika yemekler tatma garantisi
de veriyor. Otelin içindeki Seki Restaurant, ayrıcalıklı bir
ambiyans sunan lounge’u ve zengin mahzeniyle yöreye
özgü tatların en rafine hallerini sunuyor. Yemeğinize taze
baharat salatasıyla başlayıp çemenle dinlendirilmiş bonfile ile devam edebilir, tatlı olarak ceviz ve pekmezli tahinli
mus ile servis edilen kabak tatlısını sipariş edebilirsiniz.
Burada yemeğinize eşlikçi bulmakta zorlanmayacağınız
kesin. Nitekim SEKİ Mahzeni, Türkiye’nin en zengin kavlarından birine ev sahipliği yapıyor. Şarap menüsünde
Türkiye’nin her bölgesinden ve dünyadan özenle seçilmişler ile kendi bağlarının mahsulü Kalecik Karası ve Syrah şaraplarının yanı sıra soğuk gecelerde şömine başında
harika gidecek tatlı şarap seçenekleri bulabilirsiniz. 0384
219 31 30; argosincappadocia.com

İSTANBUL

Lezzet peşindekiler için
Türkiye’den Avrupa’ya ve Kuzey
Grand Hyatt Istanbul
Amerika’ya, sonbahar yağmurlarının doğaya en sihirli armağanı mantar olabilir. Yazın susayan
toprakta, sonbahar yağmuruyla
yıkandıktan sonra ağaçların dibinde bitiveren ve kimi ölümcül
güzelliğe sahip mantarlar, sadece birer “süs” değil, aynı zamanda sofraların da gizli kahramanlarından. Porcini ise kendini,
en mantar sevmeyene bile beğendirebilecek lezzette. Tadını
bilenler ya da bu sonbahar keşif
keyfini yeni tatlardan yana kullanmak isteyenler, Taksim’deki
Grand Hyatt Istanbul’un restoranı 34’te yerini ayırtsın. Şehrin
merkezinde ama gürültüsünü
unutturan bir atmosfere sahip
restoranın sonbahar menüsünde kasım ayının sonuna kadar
taze porcini mantarıyla yapılmış
birbirinden leziz yemeklere yer
veriliyor. Taze baharatlı zeytinyağı eşliğinde ahtapot
ve radicchio ile harmanlanmış porcini salatası; porcini ve Manyas lor dolgulu safran soslu ravioli; tereyağı
sosuyla lezzetlendirilmiş porcini ve ıspanaklı, dinlendirilmiş bistecca kemikli kaburga; taze soğan-ıspanak sos
ile taçlandırılmış sote porcini üzerinde ızgara palamut
fileto 34’teki sonbahara özel “porcini resmi geçidinin”
öne çıkanları.
Buraya kadar gelmişken, bir de eğer ne zamandır
aklınızda İstanbul’da yaşadığınız halde kentte biraz

olsun “turist gibi takılmak” varsa Grand Hyatt Istanbul’un sunduğu üç gece fiyatına dört gece konaklama
fırsatından kesinlikle yararlanmalısınız. Üstelik sırf o
değil, Nişantaşı’ndaki kardeşi Park Hyatt Istanbul-Maçka Palas da aynı konaklama fırsatını sunuyor. Aralık
ayına kadar sürecek kampanya kapsamında kahvaltı
dahil dört gece rezervasyon yapan konuklar sadece üç
gece fiyatı ödeyerek yüzde 25 tasarruf etmekle kalmayacak, otelin fitness salonu ile Wi-Fi internet hizmetinden ücretsiz yararlanma imkanı da yakalayacak.

Park Hyatt Istanbul - Maçka Palas
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HEYAMOLA!
Dünyanın en prestijli yelken
yarışlarından Farr 40 Regatta, 21-24
Eylül tarihleri arasında D-Marin Farr
40 Zadar Regatta adıyla Zadar’da
gerçekleştirildi.

Y

elkenler Eylül 2016’da tekrar fora oldu! Bu yıl ilk
kez 18-21 Mayıs tarihleri arasında Hırvatistan’ın
Şibenik şehrinde D-Marin sponsorluğuyla hayat
bulan Farr 40 Regatta yarışlarının yılı kapattığını düşünenler yanıldı. 21-24 Eylül’de Hırvatistan’ın Zadar
adalarında tekrar D-Marin sponsorluğuyla gerçekleşen ve
D-Marin Farr 40 Zadar Regatta adını alan yarışla birlikte
Hırvatistan, 18 yıl boyunca yelkenli yarışlarına ev sahipliği
yapmış ABD, Avustralya, Büyük Britanya, İtalya, Almanya
gibi ülkelerin yanında prestijli yerini aldı.

ZADAR’A RENK GELDI

Yerli ve yabancı herkesin Zadar kıyısından izleme imkanı
bulduğu bu renkli yarışlarda, Şibenik’teki Farr 40’da
yarışan Berislav Vranić’in yelkenlisi bu kez Damaco ile
yarıştı. D-Marin Farr 40 Şibenik Regatta’da, İtalyan ekip
Enfant Terrible birinci olmuş, İtalya adına katılan bir
diğer yarışmacı Rush Diletta ise ikinciliği elde etmiş ve
Alman Struntje Light da üçüncü sırayı almıştı.
D-Marin Farr 40 Zadar Regatta, 2016 Farr 40 Adriyatik Parkuru Şampiyonası kapsamında, Mayıs’ta Šibenik’te
yapılan yelkenli yarışlarının ve Temmuz’da Ancona’da
yapılan Avrupa Şampiyonası yelkenli yarışlarının ardından yapılan üçüncü yarış oldu.

YARIŞLARA D-MARIN KATKISI

Bugün Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan ve Karadağ’da
8 bin 570 bağlama kapasitesine sahip 11 marinasıyla
D-Marin, Farr 40 yarışlarını tam gaz desteklemeye devam ediyor. D-Marin marinaları Farr 40 yetkilileri tarafından yarışlar için en uygun marinalar olarak gösterildi.
Marinalar süperyatlar için geliştirilen kapsamlı hizmetleri, özel olanakları ve uzman personeliyle konuklara her
ziyaretinde kusursuz deneyimler yaşatıyor. Doğuş Grubu
şirketlerinden D-Marin, Doğu Akdeniz Çanağı’nın marinacılık ve yatçılık sektörünün gelişimine katkıda bulunan
en etkin kurum olma misyonuyla hareket ediyor; marina
ve yatçılık sektöründe geliştirdiği yeni norm ve stratejilerle büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.
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FARR 40 REGATTA HAKKINDA

Tek tip yat yarışlarının en iyilerinden Farr 40 Regatta’ya
aynı model ve aynı ağırlıkta olan tekneler katılabiliyor.
Farr 40 sınıfının özelliği, yarışa katılan yelkenli sahiplerinin kaptanlık yapmak zorunda olması ve profesyonel mürettebat sayısının ciddi bir şekilde sınırlandırılması. Kendi içinde katı kurallara sahip Farr 40 yelkenli yarışlarını
kazanmak için mürettebatın hem bilgili hem de rüzgar
ve denizin sağladığı en küçük avantajı dahi kullanabilme
becerisine sahip olması gerekiyor. Hava koşullarına bağlı
olarak maksimum 11 yelkenli yarışa katılabiliyor.
BİZ’D
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Darüşşafaka Doğuş’un
hedefinde Avrupa var
Darüşşafaka Doğuş sadece üç sezonda çok yol kat etti. 2. Lig’den Euroleague’e
tırmanan yolda hızla ilerledi. Ancak belki de en büyük atılımı bu sezon yapacak.
Dünyaca ünlü bir koç, çok yetenekli oyunculardan oluşan bir kadro ve ultra modern
salonuyla birlikte artık hedef basketbolda uluslararası bir marka haline gelmek.

D

arüşşafaka Doğuş geçen sezonu sportif olarak
hiç de fena sayılmayacak bir noktada bitirmişti:
İlk kez katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de
Maccabi gibi Avrupa devini geçerek yükseldikleri Top 16 turu ve yarı finalde biten Basketbol
Süper Ligi macerası. Takımın henüz emekleme döneminde
olduğu 2014 yılının baharında bu sonuçlardan bahsedilse
takımdaki herkes gözü kapalı kabul edebilirdi. Ancak bugün bu başarılar Darüşşafaka Doğuş’un gözüne kestirdiği
hedeflerin yanında da bir ara durak gibi kalıyor. Haziran
ayında takımın yeni Amerikalı antrenörü David Blatt’in
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kamuoyuna tanıtıldığı basın toplantısında yeni hedeflerin
büyüklüğüne dair ilk işaretler verildi.
23 Haziran günü Volkswagen Arena’daki imza töreninde takımın yeni sezondaki bu hedeflerini Doğuş
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk de çok
iyi anlattı ve stratejik yönetim anlayışı, yenilikçi çalışma
yöntemleriyle Darüşşafaka Doğuş’u uluslararası arenada
Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecek bir takım haline
getireceklerine vurgu yaptı, hedeflerinin Euroleague’de
başarı elde etmek olduğunu belirtti.
Keza Darüşşafaka Doğuş İcradan Sorumlu Yönetim

Kurulu üyesi İbrahim Kutluay da hedefin adını şöyle koydu: “Başarıları ve profesyonellik anlayışı, bizim uluslararası bir takım olma hedeflerimizle büyük bir uyum içinde
olan David Blatt ile yaptığımız iki yıllık anlaşma, bu konuda önemli bir atılım oldu. Hedefimiz uluslararası bir
marka olmak.”
Blatt ile anlaşmak bu hedefe giden yoldaki ilk adımdı.
Elbette Amerikalı antrenörün aklında yeni sezonda Darüşşafaka Doğuş’u bir marka haline getirecek planın ilk
adımları vardı. Genel menajer Mithat Demirel ile birlikte
kolları sıvadılar ve yeni sezonun Daçka kadrosunu parça
parça oluşturdular.

6 YENİ OYUNCU

Yeni kadronun ilk önemli ismi geçen sezon Euroleague’de Brose Baskets formasıyla yıldızı parlayan Amerikalı gard Brad Wanamaker oldu. Yeni başarı kulesini inşa
ederken bir tuğla da NBA’den geldi: Sacramento Kings’in
yıldız forveti James Anderson. Geçen sezonun kralları da
Darüşşafaka Doğuş kapısından içeri giriverdi: Banvit formasıyla Türkiye Ligi’ni sayı ve ribaund kralı unvanlarıyla
kapatan Fransız Adrien Moerman ve İsrail Ligi sayı kralı
Will Clyburn. Keza Leton milli oyuncu Dairis Bertans da
kilit rollerden birini üstlenmeye hazır şekilde İstanbul’a
geldi. Son olarak yerli kanadını Milli Takımı’nın skorer
gardı Birkan Batuk takımın Türk kanadını güçlendirdi.
Tabii kadroda tutulan önemli isimleri anmadan geçmek olmaz: Türk milli oyuncular Semih Erden, Ender
Arslan, Oğuz Savaş, Mehmet Yağmur, Furkan Aldemir
ve Metin Türen; yabancılar Marcus Slaughter, Luke Harangody, Scottie Wilbekin ve Türk statüsünde oynayacak
tecrübeli Ersin Dağlı.
Oyuncu kadrosu ilk bakışta geniş gözükse de aslında
hedefler için normal. Çünkü 2016-17 sezonunda alışılmışın dışında bir maç trafiği bekliyor takımları ve elbette
Daçka’yı da. Euroleague’in yeni formatında 16 takım tek

grup halinde çift devreli bir fikstüre göre mücadele verecek. Sadece bu yenilikle bile 30 maçlık bir normal sezon
takvimi söz konusu olacak. Buna Basketbol Süper Ligi,
Türkiye Kupası, playoff ve hazırlık maçlarını ekleyince
yaklaşık 85 maçlık bir takvim ortaya çıkıyor ki, oyuncular
belli haftalar üç maç oynamak zorunda kalacak.

BU SEZONDA YENİ SALON

Daçka’da bir de salon konusundaki yenilik var. Geçen sezon Euroleague’de çok iyi ev sahipliği yapan modern Volkswagen Arena yeni sezondan itibaren Basketbol
Süper Ligi maçlarında da seyirci ağırlayacak ve Darüşşafaka Doğuş’un arkasındaki itici güçlerden biri olacak. Son
olarak sözü Darüşşafaka Doğuş’un saha kenarındaki lideri David Blatt’e bırakalım: “Avrupa’da uzun vadeli başarılar hedefleyen bir takım oluşturmak için yola çıktık. Üst
düzey başarıları hemen almak mümkün olmayabilir. Bu
yapıyı kurmak için adım adım ilerleyeceğiz. Sahaya nasıl
yenilikler getirdiğimizi sezon başlayınca herkes görecek.”
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Stil

Emporio Armani

Yeni sezonun ilham durakları

Gucci

Giorgio Armani

Yepyeni bir sezon, ihtişamlı koleksiyonlar ve modaya yön veren trendler…
2016-17 Sonbahar/Kış sezonunu Doğuş Perakende Grubu
moda markaları eşliğinde keşfetmeye davetlisiniz. Lüks
İtalyan şıklığını tüm dünyaya yayan Loro Piana, Gucci,

Gucci

Giorgio Armani ve Emporio Armani gibi dünyaca ünlü
markalarla hem kadın hem de erkek modasında, sezonun
ilham duraklarına doğru stil dolu bir yolculuğa çıkıyoruz!

Uçuş uçuş

Giorgio
Armani

Her sezon kendine yer bulan
uzun şifon elbiseler bu sezon
da kadınların gardırobunda
başköşede. Mevsimin ağırlığına
kafa tutan uçuş uçuş elbiseler, hem
romantik hem de bohem bir hava
yakalamak isteyenler için ideal
seçim.

Giorgio Armani

Etekler
saçaklanıyor
Geçtiğimiz yaz sezonundan bu yana yerini
iyice sağlamlaştıran saçaklı etekler ya da nam-ı
diğer car wash kesimler, 2016-17 Sonbahar/Kış
sezonuna da damgasını vurmaya hazırlanıyor.

Merhaba
80’ler
Şeffaf kış
Bu sezonun zirveyi zorlayan
kumaşları arasında tül ve
transparan yer alıyor. Sezonun
hızlı çıkış yakalayan materyali olan
tül, kış ayları için ince bir kumaş
olsa da diğer kumaşlarla bir arada
kullanıldığında cesur bir görünüm
yaratıyor. Transparan detaylar
ise elbise, etek ve pantolonlarda
karşımıza çıkıyor.

Viktoryen
döneme dönüş
Gösterişli elbiseler, fırfırlar, kabarık etekler…
Viktoryen dönemin ihtişamlı stili bu sezonu ele
geçiriyor. Yüksek doz nostalji eşliğinde geçmişe
dönmeye ne dersiniz?
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Gucci

Giorgio Armani

Giorgio
Armani

Parıltılı elbiseler, kocaman
gözlükler, vatkalı ceketler ve
geometrik desenler... Doğru
bildiniz; zaman yolculuğunda
istikamet 80’ler! Günlük hayata
dinamizm katan bu gösterişli
detaylar, 2016-17 Sonbahar/Kış
sezonuna iddialı bir dönüş yapıyor.

Modası hiç
geçmiyor
Yılların eskitemediği pötikare
modası bu sezon da karşımızda.
Pantolon-ceket takımlarında hayat
bulan pötikarelerle gardırobunuzu
hareketlendirmeye hazır olun!

Maskülene
selam
Maskülen tarzın en önemli temsilcilerinden olan
pantolon-ceket takımları bu sezon da markaların
vazgeçilmezleri arasında. Sert ve güçlü kesime sahip
takımlar; siyah, beyaz ve füme gibi zamansız renk
alternatifleriyle kadınlara klasik görünüm sunarken,
floral ve pötikare desen alternatifleriyle de daha
feminen bir hava katıyor.
BİZ’D
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Biraz asi
olma
zamanı

Giorgio Armani

Denim ceketler, bol kesim kazaklar
ve geniş pantolonlar… Erkekler bu
sezon stil kodlarını sokağa taşıyor.
Vurdumduymaz bir stil yaratmak
isteyen beyler, bu tasarımlar
sayesinde şehrin nabzını yokluyor.
Gül desenli denim ceketler, belden
düşen bol pantolonlar ve devasa
üstler hem asi bir imaj yaratıyor
hem de özgün duruşlarıyla
egemenliğini kabul ettiriyor.

Emporio
Armani

Ton ton
desenden
vazgeçme
Ara sezon döneminde de iş stiline
hareket katan desenli ve rengarenk
takımlar, erkeklerin tarzını
fethediyor. Özellikle twin setlerde
kendine yer edinen renk tonları ve
desenler sokağın özgün duruşuna
gönderme yapıyor. Çizgilerin
yanı sıra dalga desenleri ve damla
şekilli modeller de erkeklerin
iştahını açıyor.
Emporio
Armani

Gucci

Hırkanın en
cesur hali
Yeni sezona sıcaklık katan hırkalar, hem boyları
hem de özel dokularıyla erkeklerin en yakın
dostu olacak. Grinin birbirinden farklı tonlarının
görüldüğü özel tasarımlar ezber bozuyor. Siyah
rengin üzerine işlenmiş olan renkli baskılı
modeller ise beylerin hayal dünyasına ilham
katıyor.
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Şapkasız
çıkma
Erkeklerin en şık kombinlerine
bile uyum sağlayan şapkalar hem
klasik hem de fütüristik formlarda
bu sezon yine karşımızda. Ağırlıklı
olarak takım elbiselerle muhteşem
şıklık sunan fötr şapkaların deve
tüyü rengi ise bir o kadar rafine.
Sıra dışı bir görünüm elde etmek
isteyen erkekler tercihini siyah
tonlarındaki fötr şapkalardan yana
kullanıyor.

MAÇKA
YOLLARI TAŞLI
Sonbahara yepyeni iç açıcı ev
ürünleri ve şık bir gardıropla
girmek isteyenlerin adresi Maçka
33. Çığır açan dünyaca ünlü moda
markalarının adresi in4out Designer
Outlet, bütçe dostu ürünleriyle sizi
bekliyor.
Yeni bir mevsim, yeni bir siz... Hazan ve hüzün mevsimi olarak nitelendirilen sonbahar, İstanbullular için
değişik heyecanlara gebe. Değişime önce kendinizden
başlamak, ardından evinizi en şık haline dönüştürmek
istiyorsanız rotanız belli: Moda ve ev dekorasyonu tutkunlarının akın ettiği Maçka 33. “Maçka Palas No:33”
adresinden esinlenerek ismini alan konsept, gardıroplara ve yaşam alanlarına sıra dışı bir ilham getiriyor.
Maçka 33 adresine gittiğinizde karşınıza iki konsept çıkıyor. İlki, Emporio Armani, M Missoni, Melissa
Odabash, Calvin Klein gibi dünyaca ünlü markaların
sezon sonu koleksiyonlarını bulacağınız in4out Designer Outlet. Diğeriyse hesaplı ve şık ürünleriyle evinizi
A’dan Z’ye döşeyebileceğiniz Crate and Barrel Outlet.
in4out Designer Outlet, önümüzdeki sezona hazırlık için gardırobunu baştan yaratmak isteyenleri kadın,
erkek ve çocuk hazır giyimden çantaya, ayakkabıdan
aksesuara pek çok şık ürünle buluştururken Crate and
Barrel Outlet; mobilya, mutfak, sofra, ev dekorasyonu,
banyo ve yatak tekstili ürünleriyle evinize sonbaharın
özlenen esintisini taşıyor.
BİZ’D
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İstanbul’un en değerli semtleri
İstanbul’da Haziran 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında satılan konut sayısı 235 bin.

T

Yarış ve kupa birlikteliğinin 20’nci yılı:

SEAT CUPRA SERİSİ
SEAT’ın Leon ve Ibiza modellerinde sunduğu ve gerçek bir spor otomobilin vaat ettiği yüksek
performansın keyfini günlük hayatta yaşamanızı sağlayan CUPRA versiyonu, 20’nci yaşını kutluyor.

S

EAT, 1996 yılında, Ibiza Kit Car ile iki litre kategorisinde Dünya Ralli Şampiyonası’nı kazanmasının ardından en çok gurur duyduğu genetik özelliklerinden yarış tutkusunu daha da ileriye taşımaya karar
verdi. Bu tutku, tüketicilere gerçek bir spor otomobil performansına sahip yol otomobili sunmayı amaçlayan ve devrim
niteliğinde bir girişim olan CUPRA konseptini hayata geçirdi. Bu girişime, Cup (Kupa) ve Racing (Yarış) konseptlerinin
birleşiminden türetilen bir isim verildi. Ve CUPRA, SEAT’ın
sportif karakterini belirleyen temsilcisi haline geldi.
2016 yılında, yeni Leon CUPRA 290’ın tanıtımıyla eşzamanlı olarak bu konsept de 20. yılına giriyor. 192 beygir
gücündeki Ibiza CUPRA 1.8 TSI gibi CUPRA ailesinin
bütün üyeleri; dinamik yol tutuşu, azami performans, çekici tasarım ve tüm bunların ötesinde sportifliği vurgulayan
CUPRA formülüne sadık kalarak üretiliyor. SEAT Başkanı
Luca de Meo’ya göre, “CUPRA konsepti şirket kimliğimizin
ayrılmaz bir parçası olan sportif duruşla eşanlamlı hale geldi.
CUPRA’da direksiyon başına geçen tüketiciler, üstün performansın keyfini çıkarıyor. Yıllar içerisinde bu konsepti ileriye
taşıyan otomobiller, SEAT’ın verdiği sözü tutmayı başardığının en iyi kanıtı oldu ve ileride de böyle olmaya devam edecek.”
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ürkiye’nin akıllı emlak
sitesi Zingat.com, ZUBİZU
dergisinin Eylül-Ekim 2016
sayısıyla yayınladığı Zingat
Gayrimenkul Yatırım Rehberi’nde
gayrimenkulle ilgili 360 derecelik
bir tablo sunuyor. İstanbul’un
en değerli semtlerini de mercek
altına alan Zingat.com verilerine
göre bu gözde semtlerde ortalama
metrekare satış fiyatı 10 bin TL’nin
üstünde.
İstanbul, konut satış
değerlerinden markalı proje
üretimine dek birçok yönden
gayrimenkul dünyasının tam
kalbinde yer alıyor. Semtten semte
fiyatların farklılıklar gösterdiği
İstanbul’da emlak fiyatları sadece
2016 yılının ilk altı ayında yüzde
27,9 artış gösterdi.

KONUT FIYATLARI
YÜKSELIŞ
TRENDINDE

İstanbul’da gayrimenkul
sahibi olmak isteyenler, özellikle
son bir yılın verilerine göz atmak
istiyor. REIDIN Emlak Endeksi’ne

M2 FİYATLARINA GÖRE
EN DEĞERLİ SEMTLER

KİRA BRÜT GETİRİ ORANLARI
EN YÜKSEK SEMTLER
KONUT KİRA BRÜT
GETİRİ ORANI (%)

İLÇE

SEMT

İLÇE

SEMT

BEŞİKTAŞ

BEBEK

BAĞCILAR

BAĞLAR

10.06

BAKIRKÖY

ATAKÖY2-5-6

KÜÇÜKÇEKMECE

HALKALI MERKEZ

8.84

SARIYER

BALTALİMANI

BAYRAMPAŞA

KOCATEPE

8.62

BEŞİKTAŞ

LEVAZIM

GAZİOSMANPAŞA

FEVZİ ÇAKMAK

8.31

SARIYER

YENİKÖY

EYÜP

SİLAHTARAĞA

8.05

SARIYER

EMİRGAN

EYÜP

GÜZELTEPE

7.75

SARIYER

İSTİNYE

KARTAL

ORTA

7.72

BEŞİKTAŞ

KURUÇEŞME

BEYLİKDÜZÜ

CUMHURİYET

7.64

BEŞİKTAŞ

AKAT

ESENYURT

ATATÜRK

7.57

BEŞİKTAŞ

KÜLTÜR

BAĞCILAR

MAHMUTBEY

7.56

BEŞİKTAŞ

ULUS

ZEYTİNBURNU

MERKEZEFENDİ

7.39

BEŞİKTAŞ

ARNAVUTKÖY

ÜMRANİYE

ESENŞEHİR

7.37

BEŞİKTAŞ

ETİLER

ESENYURT

TALATPAŞA

7.35

BEŞİKTAŞ

LEVENT

KARTAL

SOĞANLIK YENİ

7.35

ŞİŞLİ

TEŞVİKİYE

GAZİOSMANPAŞA

KARADENİZ

7.33

ŞİŞLİ

ESENTEPE

FATİH

KARAGÜMRÜK

7.14

BEŞİKTAŞ

NİSPETİYE

SANCAKTEPE

ABDURRAHMANGAZİ

7.01

BEŞİKTAŞ

BALMUMCU

MALTEPE

ZÜMRÜTEVLER

6.87

BAKIRKÖY

YEŞİLKÖY

ŞİŞLİ

MECİDİYEKÖY

6.86

ŞİŞLİ

HARBİYE

EYÜP

EMNİYETTEPE

6.72

REIDIN SATILIK KONUT FİYATLARI-HAZİRAN 2016

göre, Haziran 2015-Haziran
2016 döneminde İstanbul’un
39 ilçesinden çoğu Anadolu

REIDIN KONUT KİRA BRÜT GETİRİ ORANLARI-HAZİRAN 2016

Yakası’nda bulunan 14 ilçesinde
konut fiyatlarında yüzde 30’luk bir
artış yaşandı.

UNUTULMAZ NÜRBURGRING
REKORU

CUPRA konsepti, 20 yıllık dönem içerisindeki en büyük atılımını tarihi bir başarıyla yaptı. 18 Ekim 2014’te,
SEAT pilotu Jordi Gené’nin kullandığı Leon CUPRA
Performance Pack, Almanya’daki efsanevi Nürburgring
Nordschleife yarış pistinde önden çekişli bir seri üretim
otomobilinin o zamana kadarki en iyi derecesini elde etti.
7:58.44’lük bu performans, mekaniker, mühendis ve destek
ekibinden oluşan yaklaşık 15 kişilik bir ekibin yoğun çalışmalarını da taçlandırmış oldu. Gereksiz ağırlığın tamamı
ortadan kaldırılarak, Leon CUPRA, Tiegarten düzlüğünde
saatte 242 kilometreye ulaştı.
SEAT ve CUPRA konsepti, yarış tarihinde iz bırakmaya devam etti. 2015 yılında bir Leon ST CUPRA, yine direksiyonda Jordi Gené ile Nürburgring’de 7:58.12 ile küçük
kardeşine kıyasla çok daha hızlı bir şekilde tur aldı.
Teknik ve sportif alanda başarılarla dolu 20 yılın ardından CUPRA konsepti, ileriye doğru gitmeyi sürdürüyor.
Leon CUPRA 290 gibi olağanüstü performansa sahip bir
otomobilin 2016 yılında piyasaya sunulması, bu mirasın
hiç olmadığı kadar canlı olduğunu da gösterdi.

ZİNGAT.COM İLE
DOĞRU EVİNE

BİZ’D

Dekor

Çalışma
odalarında devrim

Crate and Barrel’da ahşap ve
beyazın mükemmel uyumu
Renkli yaz düşlerinin yerini en güzel sarı-kahverengi tonlarına bıraktığı sonbahar geldi
çattı. Evlerde ışığa en çok ihtiyaç duyulan sonbahar ayları Crate and Barrel’ın Sonbahar-Kış
koleksiyonuyla aydınlanıyor ve ahşabın doğallığı, beyazın en modern haliyle tamamlanıyor.

K

avurucu yaz güneşi yaşadığımız coğrafyayı terk
ederken yavaş yavaş evlere girmeye başladık bile.
Yaşamın her alanına keyif ve mutluluk katan Crate and Barrel, sonbahar sezonunu ahşap ve beyazın mükemmel uyumuyla karşılıyor.

YATAK ODALARINDA FERAHLIK

Özgün ve sade tasarımlı bir yatak odasında uyumayı
kim istemez? Yaşam alanlarına en yaratıcı çözümleri getiren Crate and Barrel, kendine özgü tarzı ve butik kimliğiyle yine fark yaratarak sonbaharda içinizi açacak bir
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koleksiyon sunuyor: Atwood. Yatak odalarınıza ferahlık
katacak olan Atwood Koleksiyonu, beyaz duvarlarla sıradışı bir uyum yakalıyor. Ahşaptaki doğal renk ve doku
farklılıkları da koleksiyonu bir adım öteye taşıyor. Ayak
ucunda hem bank hem kitaplık rafı olarak kullanılabileceğiniz detay yatağınızı daha şık kılarken, beyaz nevresimler koleksiyonla mükemmel bir birliktelik yakalıyor.

EN GÜZEL SOFRALAR İÇİN

Crate and Barrel, evinizde sadece yatak odanıza ferahlık getirmekle kalmıyor. Koleksiyon ürünlerinden

Dakota yemek masası, beyaz meşe ağacının muhteşem
dokusunu en zengin haliyle gösteriyor. Tütsüleme işleminden geçirilmiş ahşabın en güzel renk geçişlerini ve
dalgalanmalarını yansıtan Dakota, lezzetli sofralarınızı
daha da özel kılacak. Ahşap masanın sıcaklığına sade
tasarımlarıyla eşlik edecek Marin Beyaz serisi ise servis
kaselerinden yemek tabaklarına pek çok sofra seçeneğine sahip. Crate and Barrel, sofra hazırlığında ahşap ve
beyazın ahengini yakalamak isteyenlere, Marin Beyaz
koleksiyonunu, Crawford çukur tabak ve servis kasesiyle tamamlamayı öneriyor. Hint gül ağacından yapılmış
Palisades peynir tahtası, peynir ve şarküteri çeşitleri için
sıradışı bir servis imkanı veriyor.

DOĞALIN EN ŞIK HALİ

Dinlenme alanlarınız da Crate and Barrel’ın karizmatik şıklığına bürünüyor. Oturma odası veya salonunu
doğallığın sadeliğiyle yenilemek isteyenler için Willow
kanepe ve Yukon orta sehpa ikilisi ideal. Willow kanepenin beyaz kılıfı ahşap dokularla ferah bir bütünlük sağlıyor. Yalnızca doğanın içinden çıkabilecek kadar rustik,
sofistike ve özgün olan Teton yan sehpa ise masif akasya
ağacından kesilmiş parçaların en modern halini oturma
odalarınıza getiriyor.

Çalışırken işinizden başka hiçbir şey düşünmek
istemezsiniz. Crate and Barrel’ın çalışmalara
ilham veren ofis koleksiyonu, yetişkinlere ve
çocuklara yönelik zengin ürün çeşitliliğiyle emrinize amade. Crate and Barrel’ın çalışma odası
mobilyaları, klasik dekorasyondan vazgeçmeyenler için geleneksel parçalar; minimal bir çalışma
alanı isteyenler için ise modern çalışma masası
ve kitaplık modelleri sunuyor.
Çalışma odasını geometrik sadeliğiyle aydınlatan Anderson çalışma masası, masif meşe
çerçevesi üzerine yerleştirilmiş şeffaf cam masaüstüyle şık ve kullanışlı bir tercih. Atwood çalışma
masası ise rustik ve modern unsurları yaratıcı bir
şekilde harmanlıyor.
Crate and Barrel’ın çalışma alanlarında yer
kazanmak isteyenlere önerisi, şık ve kullanışlı
kitaplıklar. Değişik yükseklikteki kitap ve objeleri
arzu ettiğiniz düzende sergilemenizi sağlayan
Elevate kitaplık, farklı genişlikte çalışılmış kalın
rafları ile şık bir depolama seçeneği sunuyor. Açık
düzen bir labirentin modern saklama çözümüne dönüştüğü kitaplık, odayı bölme amaçlı bir
ayırıcı olarak da kullanılabiliyor. Beş derin raftan
oluşan, merdiven şeklindeki Sawyer kitaplık ise
yerden tasarruf etmenizi sağlıyor.
Crate and Barrel, minikleri de unutmuyor ve
çocuklarınıza keyifli bir çalışma alanı yaratıyor.
Sade çizgilerle tasarlanmış Spotlight çalışma
masası ve Blake Tovin tasarımı Kendall çalışma
masası modern ve zamansız detaylarıyla dikkat
çekiyor. Koleksiyonun tamamlayıcı parçalarından Kendall Keson kitaplık ise çalışma alanlarını
karaceviz ağacının şıklığıyla donatıyor.
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Müzik

Ayhan Sicimoğlu

La Caravan Passe

İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions

Ayhan Sicimoğlu’yla
dans dans dans

Müziğe Fransız kalmayın

ŞEHRE DÖNÜŞ
Mevsim biterken aşklar da bitti, âşıklar şehre döndü. Neyse ki İstanbul yine müziğin nabzını
tutabileceğiniz, birbirinden güzel konser ve festivallerle sonbahara hızlı bir giriş yaptı. Kentin müzik
ve eğlence hayatına yön veren Babylon’da yeni sezon, 23 Eylül Cuma akşamı birbirinden güçlü
isimlerle başladı. Volkswagen Arena ise sezon boyunca renkli isimleri ağırlamaya devam edecek.

Güneşin
kadınlarını
dinleyin
Şarkılarında barış, özgürlük, sevgi
gibi mesajlar veren protest müziğin güçlü kadın temsilcileri yeni
sezonda Güneşin Kadınları isimli
konser serisiyle Babylon’da buluSevdaliza
şuyor. Sezon boyunca devam edecek konser serisinde Türk halk müziğinin en önemli temsilcilerinden Selda Bağcan ve müziği tek bir
türle sınırlandırılamayan Tahranlı sanatçı Sevdaliza gibi müzisyenler sahne alıyor. Güneşin Kadınları konserleri kapsamında Sevdaliza 2 Kasım Çarşamba; bu coğrafyaya ait seslerin peşine düşen Aynur
Doğan da 22 Kasım Salı akşamı Babylon sahnesinde müzikseverleri dünyanın farklı köşelerine uzanan bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Özgürlük kavramına müzikal çerçeveden vurgu yapan Emel
Mathlouthi, 2012’de yayınladığı ve Arap Baharı’nın yaşandığı günlerde tüm bölgenin marş olarak
benimsediği parçası Kelmti Horra (Kelimelerim Özgür) ile ismini duyurmuştu.
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Fransız müziğinin tüm renklerini iki yıldır Babylon’a taşıyan XXF - Very
Very French müzik festivalinde bu sezon da birbirinden güçlü ve yaratıcı Fransız sanatçılar bir araya geliyor. İstanbul Fransız Kültür Merkezi ve
Babylon işbirliğiyle düzenlenen festivalde Guts, Brodinski, Jean Tonique,
La Caravane Passe ve Aaron, Babylon’da sahne alacak. Festival kapsamında People Movin, Stay The Same ve Time To Dance şarkılarıyla ismini
duyuran Fransız electro rock ikilisi The Shoes 3 Aralık Cumartesi günü
Babylon’da dinleyicileri bekliyor. Jake Gyllenhaal’un sosyopat bir katili
canlandırdığı Time To Dance videoları ile dikkatleri üzerine çeken grup,
coldwave’den, 90’lar UK trance’e, new wave’den elektroniğe uzanan geniş
yelpazede müzikleriyle dinleyicilerini mest ediyor.
Julien Mingot

Her daim genç sanatçı Ayhan Sicimoğlu’yla kendinizi dansın ritmine kaptırmaya hazırlanın. Ayhan
Sicimoğlu & Latin All Stars, 3 Aralık Cumartesi akşamı özel projesi Fiesta Extravaganza ile Volkswagen
Arena’da seyirciyle bir araya gelecek. Latin müziğinin
önemli isimlerini aynı sahnede bir araya getiren proje
vokalde Kübalı Armando Miranda, Ayşe Sicimoğlu,
Mustafa Arabacı, perküsyonda Kolombiyalı Rodrigo
Rodriguez, kemanda Kübalı Alfredo De La Fe ve piyanoda Perulu Cesar Correa’dan oluşuyor. Katılımcıları
dev bir dans pistine davet eden beş saatlik bu uzun
soluklu gece, konuk müzisyenlerin özel sürpriz performanslarıyla renklenecek.

Oscar and the Wolf

AaRON

Pazar
günlerinize
keyif katın
Babylon’da ücretsiz
gerçekleşen Pazar
Pazar Babylon
etkinlikleri bu sezon
da alternatif bir hafta
sonu deneyimi vaat
ediyor. Dans ve ritim
atölyelerinden canlı
müzik performanslarına
uzanan dolu dolu
programıyla Pazar
Pazar Babylon her
yaştan katılımcının
gözdesi olacak.

Brodinski

Oscar and the Wolf
geliyor!
Indie pop gruplarını takip edenlerin bir numaralı favorisi Belçikalı Oscar and the Wolf, 21 Ocak Cumartesi akşamı muhteşem akustiğe sahip Volkswagen
Arena’nın etkileyici atmosferinde bambaşka bir konser
deneyimi sunacak. Özellikle Türkiye’den ciddi sayıda
hayran kitlesi edinen ve geçtiğimiz Temmuz ayında
yayınladığı single’ı The Game ile fanlarını heyecanlandıran Oscar and the Wolf, dinleyicilerini Pozitif organizasyonuyla Volkswagen Arena’ya bekliyor.
BİZ’D
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İlham
daha zor günlerim olmuştu. Aslında her engelli bireyin
sürdürdüğü yaşam zor ve yorucu. Yaşamınız boyunca hem
kendinizle, hem engelinizle hem de karşılaştığınız insanlarla
mücadele ediyorsunuz. İnsanlar size hiçbir işe yaramadığınızı, dünyaya hiçbir etkinizin olmadığını, hep geri planda kalmanız gerektiğini hissettiriyor. Hatta bunu yüzünüze vurabiliyor. Kimse güçlü olmak için doğmaz; güçlü olmak zorunda
bırakılır. Ben var olan algıyı ve bakış açısını değiştirebilmek
için dansı seçtim çünkü dans ve müzik tüm insanlara yaşam
enerjisi verir. Neler yapabileceğinizi gösterip kelebek etkisi
yaratabilirseniz karşılaştığınız her türlü zorlukla mücadeleniz daha da kolaylaşır.
Garanti Bankası, işvereniniz olarak sizi nasıl destekliyor ?

Beş yıldır Garanti Bankası ailesindeyim. Garanti Bankası
ailesine engelli kadrosundan dahil oldum. Son üç yılımın çoğunluğu ağır tedaviler ve ameliyatlarla geçti. Hastanede kalış
ve istirahat sürelerim çok uzundu. Belki rahatsız da ediciydi...
Şirketlerin kültürü tek bir çizgiyi gösterse de bireylerin kültürü birbirinden farklı. Öyle güzel yürekli insanlarla karşılaştım
ki bu zor süreci kolaylaştırmak için sevgiyle çaba gösterdiler.
Kurumumun engellilere olan duyarlılığının farkındayım ve
bu da bana güven veriyor, beni mutlu ediyor. Hikâyemi paylaşıyor olması da gurur verici ve büyük bir şans.

Kurumumun engellilere
olan duyarlılığı bana güven
veriyor, beni mutlu ediyor.
Geçtiğimiz Mayıs ayında Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği Engelliler Haftası
etkinliğinde iki protez bacağıyla muhteşem bir dans gösterisi sunan Garanti Bankası
çalışanı Derya Soyiç’le kişisel öyküsünden, dans aşkından ve azminden konuştuk.
Dansa başlamaya nasıl karar verdiniz? Neden tangoyu tercih ettiniz?

Omurilik hastalığıyla dünyaya geldim. Beş yaşına geldiğimde hastalığım kendini ciddi anlamda hissettirmeye
başladı. Ağır tedaviler ve ameliyatlar geçirdim. Hastalık
hiçbir tedaviye cevap vermiyor ve yaşamımı ciddi boyutta
tehdit ediyordu. Maalesef 19 yaşına geldiğimde sağ ayağım,
25 yaşına geldiğimde ise sol bacağım kesildi. Bacaklarımı
kaybetmeden önce yaşam kalitem çok düşüktü. Değil dans
etmek, yürüyüş mesafelerim bile kısıtlıydı; gördüğüm tedaviler ağırdı. Her ne olursa olsun, bu kendi parçanız bile
olsa hayatınızın kangrenini kesip atmanız gerekir. Benim
hayatımın kangreni kendi parçamdı. Yaşam kalitemi artırmak, hayalini kurduğum şeyleri gerçekleştirebilmek için
ondan vazgeçmem gerektiğini söylediklerinde, doktorum
bana idol olarak alabileceğim ünlü bir engelli sporcu/dansçı
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gösterdi ve ekledi: “İnanıyorum, sen de yapabilirsin!” O gün
kendime belirlediğim tek hedef dans edip sahneye çıkmak
oldu. Bir gün iki ayağımın üzerinde sahneye çıkacak, tüm
engelliler için farkındalık ve duyarlılığı artırmak adına dans
edecektim. İlk dansım tango olmalıydı. Çünkü tangoya ayrı
bir hayranlığım vardı hep. Tango duruşun, tavrın, adımların
ve aşkın dansıydı. 20 yıllık bu hikâyede yaşadıklarımı ve vücuduma atılan her neşter kesiğinin ruhuma da işlediğinde
nasıl güçlü olabildiğimi en iyi ben bilebilirdim. Duruşumla, tavrımla, adımlarımla ve yaşama duyduğum aşkla en iyi
yansıtabileceğim, hafızalara kazıyabileceğim tek danstı.
Bu süreçte zorlandığınızı hissettiniz mi? Ne gibi
fiziksel ve psikolojik zorluklarla karşılaştınız?

Dışarıdan bakıldığında zor ve yorucu bir süreçti. Evet,
belki zorlandığım, yorulduğum zamanlar da oldu. Ama

Engelliler Haftası’ndaki gösterinize nasıl hazırlandınız? Dans hocanızın bu konudaki deneyimi ilk mi?
Ondan neler öğrendiniz?

Bacağım kesildikten sonra her gün kendime söz verdim.
Dünyayı ve içinde bulunduğum durumu değiştiremezdim
belki ama dünyamı değiştirebilirdim. Madem insanlara
mesaj vermek için yeryüzündeydim, o zaman ilk yapmam
gereken topluma bu hayatın bir felaket değil başarı öyküsü
olduğunu göstermekti. Zaman planı çok önemliydi. Aklıma
Engelliler Haftası’nda dans etme fikri geldi. Eğer gerçekleştirebilirsem, farkındalık yaratabilmek için yapabileceklerimin
başlangıcı olacaktı bu proje. Bana eşlik eden dans hocama
projemle gittiğimde, onun için de ilk olacak bu deneyimi
hemen kabul etti. Tüm imkanlarımı ve şartlarımı sonuna
kadar kullanarak yalnız başladığım bu yolda Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile tanışma fırsatı yakaladım. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ihtiyaç duyduğum her an yanımda olacağını
hissettirdi ve beni destekledi. Sonuç olarak, ulusal ve yerel
basının da oldukça ilgi gösterdiği proje gerçekleşti ve epey
ses getirdi.

Çevrenizden nasıl tepkiler alıyorsunuz? Desteklendiğinizi hissediyor musunuz? Sizden ilham alan
başka engelliler oluyor mu?

En başta şunu söyleyebilirim: Ailem benim en büyük
desteğim. Tüm imkanlarıyla, inançlarıyla, sevgileriyle ve
emekleriyle beni yetiştirip bugüne bu şekilde getiren onlar.
Cevabıma gösteriyle devam edeyim. Gösteriye olan ilgi
beklediğimden çok daha fazlaydı. Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı ve ekibinin yanı sıra Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi, Damla Özgereksinimliler Derneği, Umudun
Çocukları Engelliler Dayanışma Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği ve benzeri pek çok derneğin başkanlarının

ve üyelerinin, aynı zamanda engellilerin katılımı beni çok
heyecanlandırdı. Ek olarak, sosyal medya üzerinden hem
yurtiçinden hem de dünyanın pek çok farklı bölgesinden
olumlu mesajlar aldım. Beni heyecanlandıran ve gururlandıran bir diğer gelişme ise Garanti Bankası Batı Anadolu
Bölge Müdürü Sayın Bülent Yılmaz’ın adıma özel olarak düzenlettiği spot ödülü oldu. Bizzat kendisinin takdim ettiği ve
içinde benimle ilgili görüşünü belirttiği ödül, bundan sonraki projelerimde arkamda olunacağını hissettirdi ve yapacağım çalışmalar için beni daha da yüreklendirdi. Eskişehir
Tepebaşı Belediyesi’nin engelliler için düzenlediği yemekte
engellilerin ve engelli ailelerinin bana gösterdiği sevgi, heyecan ve yeniden dans etmemi istemeleri paha biçilemez bir
mutluluktu. Birçok engelliye ilham verdiğimi ve amacıma
ulaştığımı anladım.
Diğer engellilerle ortak çalıştığınız bir proje oldu
mu? Toplumdan ve devletten ne gibi beklentileriniz
var?

İlk projem bireyseldi ancak tüm engelliler adınaydı.
Elbette, ilerleyen zamanlarda diğer engellilerle birlikte projelerimiz olacaktır. Bu sadece bir başlangıçtı. Devlet yardımının yeterli olduğunu düşünmüyorum. Savunduğum tek
düşünce “Engelliler bir toplumun aynasıdır”. Maalesef toplumumuzda ötekileştirme, aşağılama, acıma, duyarsızlık
ve empati kuramama en büyük problem. Ayrıca, üzülerek
söylüyorum ki bir engellinin aktif olabilmesi maddi güçle
doğru orantılı çünkü devlet size kısıtlı bir süre boyunca sadece temel ihtiyaçlarınızı sağlayacağınız kadar imkan sunuyor. Eğer sosyal yaşamda sağlıklı bireyler kadar aktif olmayı
planlıyorsanız ya ciddi bir maddi birikiminiz olmalı ya da
bunu sağlayabilecek bir kapınız. Koşmak, bisiklete binmek
gibi sağlıklı bireyler için sıradan aktiviteler engellilerde farklı
bir cihaz, protez, ekipman vb. gerektirdiği için lüks. Dolayısıyla devletin sağladığı imkanlarla ileri derecede teknolojik
cihazları kullanabilmek mümkün değil. İstihdam ve çalışma sürecindeki denetimler de yetersiz. İçinde yaşadığımız
toplumda psikolojik baskı ve saygısızlık (hitaplar, lakaplar,
engelliyi eksik ve yok sayma) çok fazla. Toplum, bireyler ve
devlet engellilerin farklı değil, özel olduklarını benimseten
bilinçle duyarlı bir neslin yetişmesini sağlamayı görev edinmeli. Park, cadde, sokak, alışveriş merkezi, okul gibi sosyal
yaşam alanlarında ve akla gelebilecek her yerde engellilerin
de yer alabilmesi için gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların
yapılacağını umut ediyor, buna inanmak istiyorum. Bunun
yanında insanların engelli rampaları, engelli park yerleri,
engelli gişeleri, engelli asansörleri gibi bize ayrılan alanları
işgal etmeleri de ciddi bir problem. Altını çizmem gerekirse
Eskişehir’de yaşadığım için bu konuda çok şanslıyım. Eskişehir’de engel yok.

Dans eğitiminize hâlâ devam ediyor musunuz?
Dans etmeyi daha ileri bir seviyeye çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Dans eğitimime devam ediyorum. Dersler eğlenceli
geçiyor çünkü dans ederken kendimi özgür hissediyorum.
Dansta kendimi getirebileceğim en iyi seviyeye getirip, daha
fazla kitleye hitap eden, daha büyük bir sahnede yer almak
istiyorum. ■
BİZ’D
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ARTIK
“SANATA Bİ
YER” VAR

1

3

Türkiye’de kültür ve sanatın en büyük destekçilerinden Doğuş Grubu
yine ilham verici bir projeyle yola koyuluyor. Yetenekli güzel sanatlar
fakültesi öğrencilerinin “Eserlerimi nasıl görünür kılacağım?” diye kara
kara düşünmesine gerek kalmadı. Geçtiğimiz Aralık ayında lansmanı
gerçekleştirilen Sanata Bi Yer projesi, güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine
eserlerini geniş kitlelere ulaştırma ve tanınırlıklarını artırma şansı veriyor.

D

oğuş Grubu çalışanları ve hatta Doğuş Grubu
mekanlarının müdavimleri... Etrafınızda gördüğünüz o dinamik tablolara, fotoğraflara iyi bakın.
Ünlü bir ressamın replikalarını değil; bizzat genç
sanatçılara ait eserlerin orijinallerini görüyorsunuz. Hepsi, yetenekli genç öğrencilere eserlerini sergileme olanağı
sunan Doğuş Grubu’nun Sanata Bi Yer projesi sayesinde!
Bildiğiniz gibi, günümüzde genç ve yetenekli sanatçıların en büyük problemi, eserlerini sergileyecek, tanıtacak
güvenli bir alan bulmak. Özellikle sanat piyasasında adı
henüz duyulmamış, yolun başında bir öğrenciyseniz işiniz daha da zor. Doğuş Grubu’nun ise kültür ve sanata ne
kadar değer verdiği ise malum. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, D-Marin Uluslararası Klasik Müzik Festivali ve
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ana Sponsorluğu
gibi projeler, Doğuş Grubu’nun yeni yeteneklere her daim
destek olacağını müjdeler nitelikte. Sanata Bi Yer projesi
ise güzel sanatlar fakültesi öğrencilerine eserlerini Doğuş
Grubu mekanlarında sergileme olanağı tanıyor. Projenin
ayrıntılarına yakından bakmaya ne dersiniz?

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Sanatı sergilemek için istek sahibi olanlardan, sanatını ifade etmek için ilham sahibi olan gençlere çağrı
var. “Çünkü Sanat Alan İster” mottosuyla yola çıkan
Doğuş Grubu’nun Sanata Bi Yer projesine, yetenekli
sanat öğrencileri resim, heykel, enstalasyon, fotoğraf,
illüstrasyon, baskı ve videodan oluşan eserleriyle katılabiliyor. Sanata Bi Yer web sitesinde (sanatabiyer.
com) öğrenciler kendilerine özel bir profil oluşturuyor
ve eserlerini sisteme yüklüyor. Yüklenen eserler portalın içerik havuzuna düşüyor. Farklı disiplinlerden
alanında yetkin isimlerden oluşan Danışman Kurulu’nun içerik havuzundan seçtiği eserler Doğuş Grubu
lokasyonlarında sergileniyor. Sergileme noktaları ise
hem Doğuş Grubu işyerleri hem de pek çok sanatseverin uğrak yeri... Örneğin Doğuş Grubu Ayazağa Binası, Doğuş Center Maslak, La Petite Maison, Da Mario
Kalamış, Kitchenette şubeleri ve Doğuş Oto Maslak...
Proje kapsamında 467 sanat öğrencisi Sanata Bi Yer’in
sitesine üye oldu ve 1058 farklı iş siteye yüklendi. Bun-

Danışma Kurulu her biri farklı bir disiplini temsil eden yetkin isimlerden oluşuyor:
Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan, Doğuş Holding Sanat Danışmanı Çağla Saraç, Sanat Kuramcısı Hasan Bülent Kahraman
Ressam Sinan Demirtaş, Milk Galeri Sahibi Elif Çevik, İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Saim
Tekcan, Kurucu Direktör ve Merkür Galeri Sahibi Sabiha Kurtulmuş, MSGSÜ Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Çağla Göksu.
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Eserlerin sahipleri: 1- Ömer Berk Yüksel, 2- Mustafa Geyik, 3- Tayfun Gülnar, 4- Zeynep Büşra, 5- Zeynep Abacı, 6- Zeynep Sağır,
7- Muhammet Yavuz Gömleksiz, 8- Yağmur Erel, 9- İpek Uzun

BİZ’D

45

Proje

Sanata Bi Yer manifestosu
Tüm Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini ürettikleri işleri gün
yüzüne çıkarmaya davet eden ve bu uğurda kendi mekanlarını sanat
galerisine çevirmekte tereddüt etmeyen Doğuş Grubu’nun Sanata Bi
Yer projesinin çağrısına hep beraber kulak verelim:

3

2

5
4

1

lar arasından seçilen toplam 207 iş ise iş ise sözünü ettiğimiz Doğuş mekanlarında sergileniyor.

YA SONRA?

Doğuş Grubu, bu projeyle kâr amacı gütmemesine
rağmen, eserlerin satılmasını ve öğrencilerin bu projeden kazançlı çıkmasını arzu ediyor. Doğuş Grubu, proje
kapsamında satış ilişkisine hiçbir aşamada dahil olmuyor fakat eserleri satın almak isteyenlerle öğrencilerin
bilgilerini paylaşma konusunda aracılık ediyor.
Proje belli bir olgunluk düzeyine geldiğinde yurtdışı işbirlikleriyle öğrencilere burs imkanları sağlamak,
projenin koleksiyon kitapçıklarını oluşturmak Doğuş
Grubu’nun hedefleri arasında. Sanata Bi Yer projesi,
Doğuş Grubu’nun faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ve
sektörlerde yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelleri yaratma, yürüttüğü projelerle toplumun refah düzeyini
geliştirme ve gelişimin ekonomik, kültürel, sosyal ve
çevresel açıdan sürdürülebilirliğini sağlama amacıyla
oluşturduğu sosyal sorumluluk stratejisinin bir parçası.
Doğuş Grubu’nun bütün şirketleri ile maksimum işbirliği yaparak onları da projenin birer paydaşı olarak konumlandırmak söz konusu stratejinin diğer bir parçası.
Dolayısıyla, uzun soluklu olması planlanan projenin öncelikli hedef kitlesi güzel sanatlar fakültesi öğrencileri.

İkincil hedef kitleler ise Doğuş Grubu lokasyonlarına
gelen misafirler ve koleksiyonerler, sanat galerileri, sanat müzeleri, sanatçılar ve sanat hocaları. Kısacası, bu
işbirliğinden önce öğrenciler, sonra sanatseverler ve her
durumda sanat kârlı çıkacak.

YEPYENI BIR GÖRSELLIK

Sanata Bi Yer projesinin marka kimliği de projenin
vizyonunu yansıtan özenli bir çalışmanın ürünü. İki ana
unsur üzerinden şekillenen Sanata Bi Yer logosu, projenin yola çıkış amacını da yansıtıyor aslında: Logonun
köşesinde yer alan siyah grafik öğeler çerçeve ve kadraj
hissini güçlendirdiği gibi projenin, öğrencilerin işlerini
şehrin kalabalık ve rekabet dolu ortamından çıkararak
daha da görünür kıldığının altını çiziyor. Tipografide
ön plana çıkan “uzayan harfler” ise sanatın sahip olduğu
sınırsız ve özgür ifade alanlarını vurguluyor. Projenin
kurumsal kimliğinde mavinin ön plana çıkmasında da
amaç hem Doğuş Grubu’nun kimliğine yakın bir yerde
durmak hem de bu rengin dinamizminden güç almak...
Ayrıca marka kimliğinin görsellik anlayışıyla uyumlu
olarak tasarlanan yeni çerçeveler, çok yakında Doğuş
mekanlarında öğrenci işlerine özel bir alan sunmaya
başlayacak. Doğuş mekanlarında sanat turuna çıkmak
için bundan iyi bir sebep olabilir mi?

Bu bir çağrı.
Sanatı sergilemek için istek sahibi olanlardan, sanatını
ifade etmek için ilham sahibi olan gençlere.
Bu bir başlangıç.
Bu büyük şehirde, küçük yerlere sıkışan sanatı görünür
kılmak için.
Bu bir fikir.
Gençler için duvarlar, mekanlar, boşluklar; yaratıcılıkları ve
sezgileriyle doldurmaları için.
Bu bir davet.
Eserlerini paylaşmaları için gençleri; ilham almaları, hatta
etkilendikleri eseri satın almaları için sanat severleri
cesaretlendiren.
Bu bir manifesto.
Güzel sanatlar güzel yerlerde görünsün diyen.
Bu, Sanata Bi Yer.
Sanata yer açan bizlerden, sizlere.

Çünkü Sanat Alan İster.

Eserlerin sahipleri: 1- Ethem Onur Bilgiç, 2- Duru Ekşioğlu, 3- Yiğitcan Bolcan, 4- Yeşim Şahin, 5- Banu Alten
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Sergi

“Geçmişi geleceğe taşımak
için tarihi araçsallaştırıyoruz.”
80’leri hangi ürünlerle hatırlarsınız? Tofaş otomobilleri? Fatoş oyuncakları? 6 Eylül - 13 Kasım tarihleri arasında
SALT Galata’da gerçekleştirilen araştırma sergisi Tek ve Çok, bize tüketim alışkanlıklarının arkasında koca bir
tarih olduğunu gösterdi. Eşyanın üretimi ve dolaşımına yönelik, araştırma temelli sergi, Türkiye’de 1955-95
dönemini, adım adım gerçekleştirilen sanayileşme ve uzantısındaki tasfiyenin meydana getirdiği nesneler
aracılığıyla ele aldı. SALT Araştırma ve Programlar Yöneticisi Meriç Öner’le sergiyi konuştuk.
Röport aj : B ir a y A nıl B i r e r
Tek ve Çok sergisinin arka planından, araştırma
hazırlık sürecinden kısaca bahseder misiniz? Sizi
zorlayan neler oldu?

Tek ve Çok kimimizin tanıklık ettiği 1980’li yıllara odaklanıyor. Bu konuda araştırma yürütürken
dönemin görece yakınlığı sebebiyle iki türlü zorluk
ağır bastı. Biri nitelikli ve olgunlaşmış yazılı ve görsel
kaynakların azlığı; diğeri ise herkesin kendi anıları ve
gözlemlerine dayandırdığı kişisel yargıların çokluğu.
Araştırma süreci, bu zorlukları aşmak için bir yandan
geçmişin dolaysız tahlilini yapmaya, diğer yandan yerleşik kabulleri aşacak yeni yaklaşımlar geliştirmeye
mecburdu. Netice, sergide katmanlı bir anlatıma ve
çoklu bir içeriğe dönüştü. Araştırmanın adımlarını
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sergi ortamında görünür kılmak mümkün olmuyor.
Ancak süreçte konuya olan yaklaşımımızı ve bakış
açımızı değiştiren her tür bilgiye sergide yer verildi.
1955’ten 1995’e uzayan süreci ele alsanız da
80’ler dönemini araştırma için önemli buluyorsunuz. Hatta açılışta “80’lerde kritik olanın ne olduğunu yakalamaya çalıştık” dediniz. 80’leri bu kadar
önemli ve özel kılan nedir?

1980’li yıllar, özellikle 1984’te devletin ekonomi politikasındaki değişimden başlayarak, Türkiye’deki günlük
hayatın değişime uğramaya başladığı yıllar. Popüler kültür, iletişim araçlarıyla çoğalarak uluslararası dolaşıma
giriyor ve pek çok coğrafyada eşzamanlı etki gösteriyor.

1980’lerde Türkiye’de şehrin, şehirli olmanın (hatta
açık olmak gerekirse İstanbul’un ve İstanbullu sayılmanın)
bireyler için erişilmesi gereken bir ideale dönüştüğü gözlemleniyor. Buna bir çeşit standartlaşma olarak bakalım.
Standartlar, birbirinden farklı örneklere dayandırılıyor.
Ancak farklı standartlar peşinde koşanların bir ortak yanı
var: Görünüş her şeyin başı ve sonu. Bu da tüketim ürünlerinin ve tüketim alışkanlıklarının varılmaya çalışılan
standarda göre değişmesi demek. Tabii ki bunlar bir gecede
gerçekleşemeyeceği için 80’li yıllarda şehirler eski ile yeni
düzenin tüm olanaklarını bir arada sunuyorlar. Türkiye’nin
tarıma, hayvancılığa ve zanaatlara olan yatkınlığını düşünürsek bu geçişin keskin bir biçimde yokluktan çokluğa
olmadığını, bir modelden başka bir modele olduğunu fark
edebiliriz. Günümüzde eski modelin ürünleri, örneğin katkısız gıda, yeniden rağbet görmeye başladı.
1980’lerin büyükşehirlerinde, makineye ve ele dayanan her iki model üretim ve tüketim imkânı, bir geçiş
döneminin doğallığıyla bir arada sunuluyordu. 1980’lerle
ilgili kritik olduğunu tespit ettiğimiz bu nokta oldu.
Serginin araştırma ve anlatımı ‘özgün kopyalar’
kavramı etrafında şekilleniyor; siz de kullanıcıları
söz konusu ‘kopyalara’ kopya oldukları için burun
kıvırmak yerine bir öğrenme tavrı olarak incelemeye davet ediyorsunuz. Bunun sebebini biraz detaylı
anlatır mısınız?

Kopya ürünler, sahteyi çağrıştırıyor ve gururlu tüketici açısından sahtenin sahte olduğu anlaşıldığı durumda rezil rüsva etme gücünde. Anlaşılmıyorsa ne âlâ.
Tasarımcıların çoğu için kopya iki yönlü bir kâbus: Ne
bir başka tasarımı kopyaladığınızın iddia edilmesine tahammül edilebilir ne de ürünlerinizin ucuz kopyalarıyla karşılaşmaya. Toplumsal yaklaşıma bakarsak, bir “öz
hakiki” yerli üretim derdi var ve her nedense hep olmuş.
Türkiye’de 1960’larda başlayan ve gittikçe köklenen bir
otomotiv sektörü mevcut ama onunla ilgili kanı hâlâ
yüzde yüz yerli bir otomobil yapılıp yapılmadığı tartışBİZ’D
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Sergi
ten kaçındığımız tuzaklara işaret ettiklerinden
ötürü sergi için belirleyici düşünceler.
Sizin kişisel olarak söz konusu dönemle, özellikle 80’lerle nasıl bir ilişkiniz var?
Nasıl hatırlıyorsunuz o dönemi? Sizin belleğinizin araştırma sürecinde nasıl bir rolü
oldu?

masında takılı. Bu örnekler, zihnimize yerleşen kopya
ve özgün kavramlarının kısıtlarını ortaya seriyor. Keskin
sınırlar bilgi alışverişini imkânsız kılıyor. Entelektüel haklar, ticari değerleri ölçüsünde can pahasına korunuyor.
Neticede sahiplenmek güdüsü, öğrenmekten baskın çıkıyor. Bunu işin doğrusu olarak kabullendiğinizde, birbiri üzerine eklenerek öğrenme ve bir kişiye ya da kuruma
ait olduğunu iddia etmeden yenilik üretme doğallığına
direnç gösteriyorsunuz. Özgün kopyalar kavramıyla, gerçek hayatın bu kısıtlara rağmen üretken olduğunu ve her
kopyanın yenilikler gerektirdiğini hatırlatmaya çalıştık.
Peki, o dönemin sanat ortamında sanatsal ‘kopyaların’ yeri ne?

Sanatsal kopyaları bir konu olarak ele almadık. Sanat
dünyasına hâkim beklenti kalıplarını aktarmak amacıyla Bedri Baykam’ın 1987 tarihli “This has been done before” işine yer verdik. Baykam’ın sanatta yenilik üretme
potansiyelinin batılı eleştirmenler tarafından batılı olmayı
ön koşul saymasına tepki olarak yaptığı bir iş bu. Sanatçı, yine aynı yıllara denk gelen ABD prodüksiyonu bir
belgeseldeki söyleşisinde, Türkiye’den geldiği için kendisinden yöresel bir sanat anlayışıyla çalışmasının beklendiğini aktarıyor. Bu söyleşiye de sergide yer verdik.

Araştırma sürecinde beklenmedik bir bilgi ve/
veya ‘özgün kopya’ çıktı mı karşınıza? İlginç üretim
hikayeleriyle karşılaştınız mı? Artık üretilmediğine
hayıflandığınız ürünler var mı? Nedir?

Araştırmayı bir bütün olarak görmeyi önemsedik.
Çünkü Türkiye üretim tarihine dayanan bu bilgiler, sektörel olarak zaten dolaşımda ancak birbiriyle ilişkili olarak
sunulacakları bir platform olmamış. Bu yüzden sergide yer
alan otuza yakın hikâyenin tümü birlikte okunduğunda
dönemin değerlendirilmesini zenginleştirdiğini düşünüyorum. Naylon çorap, oyuncak bebek veya beyaz eşya
üretiminde geçilen aşamalar teker teker ve hep birlikte
merak uyandırıcı. Üretimi devam etmeyenlerden Türkiye’de denim kumaşa adını vermiş olan KOT markasının ve
dünyada gelişen üretim olanaklarını uygulamalarına dahil
etmiş olan Fatoş Oyuncakları’nın günümüzde aktif olmalarını isterdim.
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Serginin basın gösteriminde “geçmişi geleceğe
taşımak için tarihi araçsallaştırıyoruz” dediniz. Bu
sözü biraz açar mısınız?

Benim belleğimin araştırma aşamasında
çok büyük rolü olmadı. 1979 doğumluyum.
Ankara’dan İstanbul’a taşınan bir ailenin çocuğuydum ve günlük hayatın akışı bağlamında
90’lara daha hâkimim. Ancak büyükşehirlerde büyümüş yaşıtlarım gibi bir mahalleyi tarif
eden karakterleri iyi biliyorum: Berber, bakkal,
terzi, ayakkabı tamircisi, kasap, yorgancı, kırtasiyeci... Siyah önlük giydim. Sütçüye kapı açtım.
Semt pazarından alınanları küfesinde taşıyan
hamallarla eve yürüdüm. Sokakta çok koştum,
oynadım. Hikmet Şimşek’in pazar konserlerini
takdim edişini, Alacakaranlık Kuşağı’nı, Mavi
Ay’ı izledim. Bunlar, ortamı anlamama yardımcı olmuştur. Ancak araştırma üretim kültürüne
yöneldiği için bilmediklerimi soruşturdum. Neticesinde 1955’lere kadar geri gittiğimizden, çoğunlukla hiçbir kişisel deneyime sahip olmadığım ürün
ve ortamlardan bir içerik derledim.

SALT’ın Türkiye’ye odaklanan araştırmaları ya henüz
bakılmaya fırsat olmamış dönemleri/konuları ele alıyor
ya da bildik anlatımları ve çok yerleşik bakış açılarını zorlayacak yeni aralıklar yakalamaya çalışıyor. Tarihi bugünden kopartarak ele aldığınızda, bugüne taşınan duygu ve
yargıları yok ediyorsunuz. Oysa her kaldırdığınız taşın altında günümüz ortamına sebep olan bir şeyler var. Bizim
sonunu bilmeden, sonucun her daim değişmeye müsait
olduğunu beyan ederek yaptığımız açık uçlu araştırmalarda, tarih günümüze bir köprü kuruyor, günlük tavır ve
inançlarımızı sorgulamaya aracılık ediyor. Bu sürecin sonunda umuyoruz ki araştırmanın çıktısı, dönüşmüş yeni
bir bakış açısı, yeni bir fikir olarak geleceğe taşınsın. Tarihin araçsallaştırılması ve tarih yazmanın amaç olmaması
bu anlama geliyor.

Tek ve Çok Gösterimleri’nden özellikle ön plana
çıkan gösterim hangisi? Sizce neden?

Araştırma süreci, dönemi araştırırken bugünle,
özellikle Türkiye’nin bugünüyle nasıl bağlantılar
kurmanızı sağladı?

“Çoklukta Tekillik” ismiyle düzenlenen atölye çalışması sekiz hafta boyunca sürdü. Atölyenin ana meselesi,
1980’lerin maddi kültürünü araştırmaktı. Araç olarak da
döneme geçişi ve dönemi incelemeye yarayan tasarım,
kültür ve magazin dergileri kullanıldı. Atölye sırasında
katılımcılardan böyle bir araştırmanın sonuçlarını görselleştirmeleri istendi. Sonuçlar da sergi süresince sergi
mekanına işlendi. “Tek ve Çok” içeriğinde ele alınan sektörler ve kurunlar çok tanımlı. Atölyenin öncelikle bu kısıtları kırması açısından verimli olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca “özgün kopyalar” kavramıyla açmaya çalıştığımız
bakış açısına karşılık atölyeye katılanlardan yeni kavramlar ve tespitler konusunda pek çok öneri geldi. Atölyeyle
birlikte biz de tam olarak bunu sağlamayı amaçlıyorduk
aslında. ■

1980’lerin oluşturduğu eşikte ciddi bir ayrışmanın ve
kutuplaşmanın doğduğunu düşünüyorum. 80’ler hayatın,
algının ve tüketimin hızlanmasıyla insanları çok hızla
sınıflandıran, etiketlendiren bir dönemin başlangıcını
oluşturuyor. Burada yalnızca iki keskin kutuptan söz edemeyiz. Her tavrın, her tarzın, her niyetin içine yerleştirildiği sayısız ikilik var. Kamplar oluştukça taraf olma refleksi bileniyor. Günümüzde bu refleksin dünya çapında
yaygın olduğunu düşünüyorum. Etiketlere karşı çıkarken
yine aynı dili kullanma yanlışına düşmek de yaygın. Bu
söylediklerim araştırmanın cisme dönüşen bölümlerinden değil. Ancak araştırma cisimleşirken içine düşmek-

“Tek ve Çok Gösterimleri” arasında ayırım yapamayacağım. Seçkiyi sergide her gün tekrarlayan “MOTÖR:
Kopya Kültürü ve Popüler Türk Sineması” (2014) filminin yönetmeni Cem Kaya hazırladı. Yüzlerce filmden
Metin Erksan’ın “Gecelerin Ötesi” (1960), Ertem Göreç’in
“Karanlıkta Uyananlar” (1964), Duygu Sağıroğlu’nun
“Bitmeyen Yol” (1965), Fehmi Yaşar’ın “Camdan Kalp”
(1990), Atıf Yılmaz’ın “Talihli Amele” (1980) ve “Bir Yudum Sevgi” (1984) filmlerini seçti. Hepsi bir araya gelince
farklı dönemlerin meselelerine bir panorama oluşturuyor.

Üniversite öğrencileriyle gerçekleşecek atölye
çalışmasının araştırmaya nasıl bir katkısı olduğunu
düşünüyorsunuz? Anlatır mısınız?
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FOTOĞRAF
AŞKINA
Fotoğrafçılığa ve fotoğrafa gönül veren herkes Ara
Güler’in en az bir eserinden çok etkilenmiş, en
güzel işlerini bir arada görmeyi arzulamıştır. Artık
bu hayal gerçek oluyor. Doğuş Grubu’yla imzaladığı
işbirliği çerçevesinde açılacak fotoğraf müzesi,
nevi şahsına münhasır fotoğrafçının sanat hayatını
gözler önüne serecek.
Röp or taj: Sabiha Ku rtu lm u ş

52

BİZ’D

BİZ’D

53

Sanat
Bu heyecan verici projeyi ve fotoğrafın anlamını bir
de kendine özgü konuşma tarzı ve doğallığıyla nam salmış Ara Güler’in kendisinden dinleyelim.
Foto muhabiri dünyadaki her gelişmeye tanıklık edendir. Sizin tanık olduğunuz tüm dönemleri
yakından izleme şansımız olacak yakında. Hepimizi heyecanlandıran bu müze hazırlıklarıyla ilgili düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz?

“Fotoğraf insanlar için
çekilir. İnsanlar yoksa
fotoğrafa ne lüzum var...”

Hiç değilse böyle bir adamın var olduğunu göreceksiniz, müzede izleyeceksiniz.
Doğuş Grubu ile işbirliği süreciniz nasıl başladı?

Doğuş ile ortaklık kuruyoruz. Bu ortaklıkta farklı bir
yapılanma olacak. Hem Leica’nın galerisi olacak, hem de
benim müzem. Şu an Beyoğlu’ndaki tüm arşivim ve birikimlerim yeni müzede yer alacak. Ben aynı zamanda
Leica’nın sekizinci maestro’suyum. Senin için anlamı nedir
bilemiyorum... Şimdi fotoğrafı çeken Kayhan Bey’in elindeki Leica’nın şıklığına bakın. Sizler yeni çektiklerimi değil,
eski çektiklerimi göreceksiniz. Yani artık klasik olmuş fotoğraflar yer alacak. Hepsi de görülmüştür, hem de milyon kez.
Fakat onlar mühimdir. Onlar bir görüşün ilk mahsulleridir.
Dönemler halinde mi gösterilecek, yoksa hepsi
bir arada mı?

Periyod yok. Az az asacağız, bakacağız. Konuşmak
istersen oradaki fotoğrafla, bir düğme olacak, o düğmeye
basacaksın. Sorunu soracaksın, o sana cevap verecek.

İnsanlar ana konu sizin fotoğraflarınızda, sebebi var mı?

Fotoğraf insanlar için çekilir. İnsanlar yoksa fotoğrafa
ne lüzum var...
Sizin için fotoğrafın anlamı tam olarak nedir?

Fotoğraf hayattan bir parça kopartmak demektir. Hayatın kendisi yürüyor; sen içindesin ve o anı çekiyorsun.
İlk yayımlanan fotoğrafınızı hatırlıyor musunuz? Hangisiydi ve nerede yayımlandı?

“Fotoğraf hayattan bir parça kopartmak
demektir. Hayatın kendisi yürüyor; sen
içindesin ve o anı çekiyorsun.”

F

otoğraf, gelişen teknolojiyle birlikte değişip dönüşen bir sanat dalı. Gelgelelim, icat olduğu dönemden beri hep zamanın ve insanın aynası oldu.
Yarım yüzyıldan uzun bir süredir dünyayı, insanları ve İstanbul’u bize kendi vizöründen gerçekçi
ama bir o kadar da masalsı bir şekilde anlatan fotoğraf sanatçısı Ara Güler ise bu topraklarda yetişen nice fotoğraf
âşığına ilham verdi. Ara Güler hayranları artık sanatçının
eserlerini tek bir çatı altında görebilecek. Nasıl mı?
Doğuş Grubu, Ara Güler ile önemli bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Doğuş Grubu desteğiyle kurulacak olan
Türkiye’nin ilk uluslararası niteliğe sahip fotoğraf müzesin-
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Yeni İstanbul Gazetesi’nde 1950’lerde yayımlandı ya
da birkaç yıl evvel. Ticaniler Gümüşsuyu’nda Atatürk’ün
heykelini kırmışlardı, onu çekmeye gönderdiler. Sonra da
Amerikan 6. filosuyla uğraştım. Gemiler geliyor gidiyor,
biri geliyor, biri gidiyor. Onları çektim.

de, Ara Güler’in sanatını, sanatçı kimliğini ve sanat hayatını yansıtan tüm eserleri ve birikimleri sergilenecek. Ara
Güler’in Beyoğlu’nda doğduğu, büyüdüğü ve aynı zamanda bir dönem çalışma alanı olarak kullandığı bina fotoğraf
müzesine dönüştürülecek ve Türkiye’nin en önemli sanat
çekim alanlarından biri haline gelecek. Müzenin kuruluş
aşamasında Türkiye’den ve dünyadan konunun uzmanı
önde gelen danışmanlardan destek alınacak. Müzenin yönetimini ise uluslararası alanda yeri olan bir küratör ve sanat ekibi üstlenecek. Müzede Ara Güler’in fotoğraflarının
yanı sıra kişisel kitapları, notları, hatıra eşyaları, ödülleri,
afişleri, maskları, eşyaları, koleksiyonları sergilenecek.

Şu an kullandığınız makine nedir?

Birçok makineyi kullandım, Yeni Leica’lar çok iyi, onları kullanıyorum.
Fotoğraf arşivinizin bir kısmını görüyoruz, ama
göremediklerimiz de var. Tahmini kaç kare vardır
tüm arşivinizde?

İki milyon civarında kare var arşivimde.

Bunlardan nasıl bir çalışma düşünüyorsunuz?
Hepsi basılacak mı?

Basılmasına imkan var mı? Seçerek basacağız. ■

Ara Güler röportajının tamamını ZUBİZU Eylül – Ekim 2016 sayısında okuyabilirsiniz.
BİZ’D
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İyilik her yerde

Yüksek hıza
az kaldı

Ayhan Şahenk Vakfı, Türkiye’nin dört bir yanına ulaşmaya devam ediyor. Gezici
Sağlık Çalışmaları, ihtiyaç sahibi aileleri sevindiren Ramazan yardımları ve her sene
kurulan İftar Sofrası ile Ayhan Şahenk Vakfı, iyiliği her yere götürüyor.

Ankara-Sivas demiryolu projesi kapsamındaki
Kayaş-Kırıkkale V7-V9-V10-V15 viyadüklerinin
yapımı son sürat devam ediyor. Sözleşmesi Doğuş
İnşaat tarafından Şubat 2014 tarihinde imzalanan
ve yapımına 2 Mayıs 2016’da başlanan projenin
ihale bedeli yaklaşık 290 milyon TL. Doğuş İnşaat,
Türkiye’nin en yüksek YHT viyadüklerinin inşaatında
yurtta ilk kez MSS (Hareketli İskele Sistemi)
uyguluyor. Bu sistem sayesinde, tabliyelerin yer
ile hiçbir bağlantısı olmadan tek seferde beton
dökümü gerçekleştiriliyor.

GEZİCİ SAĞLIK ÇALIŞMALARINDA YENİ BOYUT

2016

2014

2012

2008

2002

2000

1197

Ayhan Şahenk
Vakfı, Gezici Sağlık
Çalışmalarını 19 yıldır
aralıksız sürdürüyor.

Doğuş Holding’in maddi katkılarıyla
Vakıf tarafından yaptırılıp son teknolojiyle
donatılan gezici sağlık tırı Türkiye Halk
Sağlık Kurumu’na teslim edildi.

8 saat elektrik
sağlayabilen
jeneratör

3 muayene
odası

Ayhan Şahenk Vakfı, Gezici
Sağlık Araçlarıyla bugüne kadar
485.000 kişiye ücretsiz sağlık
hizmeti götürdü.

Bugün Günlerden Yarın
Üniversiteli gençlerin kariyer yarışında onlara en büyük
desteği yine Doğuş Grubu veriyor. 2014’ten beri üniversiteli
gençleri kendi başarı hikâyelerini yazmaya teşvik eden Bugün
Günlerden Yarın platformu bugüne kadar Türkiye genelinde
27 üniversitede 20 bin öğrenciyle bir araya geldi. Platformun
Kariyer Buluşmaları adlı ilk aşamasında üniversitelilere kariyer
yolculuklarında hem ilham hem de tavsiye alabilecekleri

Gezici sağlık tırı, 14 metre
boyunda 5 ayrı bölümden
oluşuyor:

ecza odası

diş
ünitesi
engelli
asansörü

RAMAZAN YARDIMLARI, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ SEVİNDİRDİ
Vakfın Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Ayhan Şahenk’in sağlığında
Niğde’de başlattığı ve vefatından sonra da her yıl Vakıf tarafından
kurulmaya devam eden İftar Sofrası’nda bu yıl 74.249 kişi konuk edildi.

Yardımların 3000 kolisi
Ayhan Şahenk Vakfı, 251 kolisi
ise projeye katılan Doğuş
personelinin bağışlarıyla
gerçekleşti.
56

BİZ’D

SOFRADA BİNLERCE KONUK

HER DAİM YEŞİL

Türkiye'nin farklı bölgelerinde 570.000 ağaç
dikilerek oluşturulan Ayhan Şahenk Sevgi
Ormanları'nın sonbahar bakımları yapıldı.

İnfografik: Hasan Fehmi Bayramoğlu

Ramazan
başlamadan 3251
aileye kuru gıda
yardımı yapıldı.

bir platform yaratılıyor. İkinci aşamada ise grubun farklı
sektörlerdeki şirketlerinde staj fırsatına bir adım daha
yaklaştıkları kariyer kampı yer alıyor.
Bu yıl 7-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen kamp,
dopdolu içeriği ve üniversitelilere kattığı vizyonla
katılımcılarından tam not aldı. İlk gün “İletişim ve
Kurumsallık Gelişimi” üzerine aldıkları eğitimin ardından
gençler kampta; Ali Bilaloğlu, Hakan Kaplan, Aysan
Sinanlıoğlu, Alper Önder, Servet Yıldırım ve Mahfi Eğilmez
gibi Doğuş’un önemli isimlerinin yanı sıra 41 yıllık kariyerine
birçok şampiyonluk sığdırmış eski basketbol koçu Çetin
Yılmaz’la buluştu. Üniversiteliler kamp boyunca konuk
konuşmacıların kariyer yolculuklarını dinleyip Doğuş Grubu
hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı yakaladı. Son gün
yapılan ekip çalışmasıyla da kampa eğlenceli bir nokta
koydular. Kariyer kampında olumlu değerlendirilen adaylar;
ilgi alanları, yetenek ve yetkinlikleri doğrultusunda Doğuş
Grubu şirketlerinde staj fırsatı yakaladı ve katılan iki öğrenci
Doğuş Holding’te staja başladı.
Geçmiş dönemde 9 farklı Doğuş Grubu şirketine
uzun dönemli stajlarını yapmak üzere toplam 15 öğrenci
yerleştirilmişti. Bu öğrencilerden Salıpazarı Liman
İşletmeciliği’nde İK stajı yapan Nurçin Kandemir ve
Euromessage’da pazarlama stajı yapan Melih Ayhan
Ağustos 2016 itibariyle Doğuş ailesine katıldılar.

Sesler ve renkler
birbirine karıştı
Türkiye’nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni
orkestrası Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO),
kuruluşunun on birinci yılında Mozart’ın Sihirli
Dünyası adlı gösteriyle izleyenleri büyüledi. Mozart’ın
bestelediği Sihirli Flüt operasından yola çıkılarak
hazırlanan gösteri, 2 Ekim Pazar günü Ankara’da
sergilendi. Televizyonların ünlü çocuk yıldızı Ata Berk
Mutlu’nun Mozart’ın çocukluğunu canlandırdığı
gösterinin biletleri günler öncesinden tükendi.
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UNESCO, Göbeklitepe sponsorluğunu
dünyaya örnek model olarak sundu
Doğuş Grubu’nun Göbeklitepe sponsorluğunun
kapsamı UNESCO Dünya Mirası Komitesi’nin
İstanbul’da gerçekleştirilen toplantısında
tüm dünyaya örnek model olarak sunuldu.
10-20 Temmuz tarihlerinde İstanbul Kongre
Merkezi’nde düzenlenen komite toplantıları
kapsamında 15 Temmuz’daki “Dünya Mirası
İş Birliği Etkinliği” başlıklı oturumda Doğuş
Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, grubun
kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını ve T.C.

Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde yürütülen
ve dünyaya örnek teşkil eden Göbeklitepe
sponsorluğunu anlattı. Saraç konuşmasında
Doğuş Grubu’nun üstlendiği sponsorluk
kapsamında dünyanın bilinen en eski kült
yapılar topluluğu olan Göbeklitepe’deki kazı
çalışmalarının desteklenmesinin yanı sıra
onun dünya standartlarına sahip bir deneyim
merkezine kavuşturulması çalışmalarını da
sürdürdüklerini belirtti.

Doğuş Teknoloji geleceği tasarlıyor
Farklı sektörlerin teknoloji ihtiyaçlarına
yaratıcı çözümler sağlayan Doğuş Teknoloji,
işveren marka kimliğinin lansmanını 6
Mayıs’ta gerçekleştirdi. Üniversite öğrencileri,
öğretim görevlileri ve sektör profesyonelleriyle
gerçekleştirilen anket ve araştırmalar sonucunda
Doğuş Teknoloji markasının güvenilir, başarılı,

saygın, uzman ve yenilikçi bir algı yarattığı
sonucu çıktı. “Geleceği Tasarla” sloganıyla
yola çıkan Doğuş Teknoloji, çalışanlarını daha
çok bir araya getirecek buluşmalar, şirket içi
aktiviteler, ödüllendirme sistemleri, çalışanların
kendi yaratabileceği kulüpler gibi birçok yeni
uygulamaya ev sahipliği yapıyor.

Hobi deyip
geçme

Başarısı ülke hudutlarını aştı
3Kumbara Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı’nın
başarısı, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası arenada
üç ödüle layık görüldü. Doğuş Grubu tarafından
gerçekleştirilen program Best Business Award’da
En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi; CSR
Excellence Awards’da Kurumsal Sosyal Sorumluluk
ve Mükemmel Kurumsal Vatandaşlık kategorisinde
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gümüş ödül ve son olarak Stevie Awards’da Avrupa’nın
En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi seçilerek
Bronz Stevie Winner ödülünün sahibi oldu. Milli
Eğitim Bakanlığı’nın desteği ve Para Durumu ve
Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nin katkılarıyla
dört yıldır yürütülen program yeni öğretim yılında 81
ilde toplam 500 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Biz’d
İK

Çalışmalarına tam gaz devam eden Do Hobi Kulüpleri,
ilk kupalarını almaya başladı. Runfire Cappadocia
Ultra Maratonu’na katılan Do Koşu Kulübü Kurumsal
Yarışlar kategorisinde 2. olurken, Do Yelken Takımı ise
TAYK – Burgan Leasing International İstanbul Cup’ta
IRC2 kategorisinde 3.’lük elde etti. Do Bisiklet Kulübü
üyeleri Eylül ayında Skoda sponsorluğunda UNESCO
Dünya Mirası Yolunda projesi için Efes – Bergama
rotasında 185 km pedal çevirip, UNESCO Dünya Mirası
listesine giren Efes antik kentiyle Bergama akropolünü
birbirine bağlayarak bir ilki yaşadılar. Do Tiyatro
Kulübü yıl sonu itibariyle Haldun Taner’in Gözlerimi
Kaparım Vazifemi Yaparım adlı eserini sahnelemeye
hazırlanırken Do TSM Korosu ve ağustosta Ulus 29’daki
Do Team toplantısındaki performansıyla büyük ilgi
gören Do Müzik Grubu (KreşenDo) yeni konserler
için hazırlıklarını sürdürüyor. Do Anneler Kulübü
ekim ayında Geb-be Hamile Danışmanlık Hizmetleri
Kurucusu Pınar Mallı’nın katılımıyla Akasya AVM’deki
Crate & Barrel’da kahvaltı etkinliği gerçekleştirirken
en yeni hobi kulübü Do Dalış Kulübü üyeleri de
eğitimlerini alarak Saros’ta ilk dalışlarını yaptılar.
Kulüplere katılmak, detaylı bilgi almak veya yeni kulüp
önerilerinde bulunmak için destek@doluhayat.com
adresine e-mail yollamanız yeterli.
BİZ’D
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İki
uluslararası
sertifika
daha

Geleceğin “okuryazarları”nı yetiştiriyor
Türkiye’nin “en dijital şirketi” Garanti Bankası, çocuklara teknoloji ve yaratıcılık kültürünü
aşılamak için Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle “Tasarım Odaklı Düşünme” temalı
kodlama eğitimi verdi. 8-13 yaş arasındaki çocuklara yönelik eğitimde öğrencilere önce
Scratch yazılım geliştirme platformu ve programlama dili öğretildi. Sonra çocuklardan,
“Geleceğin bankalarında ihtiyaç duyulan robot tasarımı nasıl olmalı?” sorusuna cevap
verecek birer robot yapmaları ve onu çalıştıracak kodu yazmaları istendi. Çocuklar
etkinliğin sonunda, LEGO’nun WeDo 2.0 setinden yararlanarak yaptıkları ve programını
yazdıkları prototipi eğitmenlerine sundu.

3 milyon
başarı
Türkiye’de dijital
bankacılığın öncülerinden
Garanti Bankası, mobilde
3 milyon aktif müşteri
sayısına ulaşarak önemli bir
başarıya imza attı. Banka
başarısını, 3 milyonuncu
mobil müşterisini
ödüllendirerek kutladı.
Bankacılık sektöründe
iOS ve Android işletim
sistemlerinde Türkiye’nin
en çok indirilen mobil
uygulaması ve 2016
Avrupa Mobil Bankacılık
Araştırması’nda Avrupa
2’ncisi olan Garanti Cep’in
Siirt’te ikamet eden 3
milyonuncu müşterisine,
teknoloji alışverişlerinde
kullanabileceği bir ödül
verildi. Mobil bankacılık
müşteri sayısı ise şu anda
3,2 milyon…
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Sektöründe ISO 9001’i
alan ilk emeklilik ve
hayat şirketi olan Garanti
Emeklilik, yıllardır
sürdürdüğü kalite
yolculuğunu iki yeni
sertifikayla taçlandırdı.
Temmuz 2015’te Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi’ni imzaladıktan
sonra sürdürülebilirlik
konusundaki çalışmalarını
hızlandıran kurum, ISO
14001 Çevre Yönetim
Sistemi ile OHSAS 18001
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi
sertifikalarını da alarak, bu
belgelere sahip ilk ve tek
emeklilik ve hayat şirketi
oldu.

Türkiye
basketbolunun
arkasında
Türkiye’de basketbolun en büyük
destekçisi Garanti Bankası,
Türkiye Basketbol Federasyonu
(TBF) ile süregelen sponsorluk
anlaşmasını üç yıl daha uzattı.
Garanti’nin 2001’de başlayan
desteği bugün; A Milli Erkek
Takımı 12 Dev Adam’ın yanı sıra
A Milli Kadın Takımı “Potanın
Perileri”, altyapı milli takımları
ve Türkiye genelinde 81 merkeze
yayılan 12 Dev Adam Basketbol
Okulları (12 DABO) ile devam
ediyor. Garanti Bankası Genel
Müdür Vekili Onur Genç ve
TBF Başkanı Harun Erdenay
arasında imzalanan sözleşmeyle
banka, üç yıl daha Milli Takımlar
Ana Sponsoru olarak Türkiye
basketboluna katkılarını
sürdürecek.

Türkiye’yi temsil edecek
Garanti Bankası Çağrı Merkezi, dünyanın önde gelen çağrı merkezi sektörü
birliği Contact Center World tarafından Londra’da düzenlenen 2016 En İyi Performans Sıralaması Ödülleri’nde (Top
Ranking Performers Awards) üç ayrı ödülün birden sahibi oldu. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın önde gelen şirketleri
arasından yapılan değerlendirme sonucunda “En İyi Müşteri Sadakati Programı” kategorisinde altın madalya
kazanan Garanti Bankası Çağrı Merkezi, “En İyi Müşteri Hizmetleri” kategorisinde gümüş, “En İyi Satış Kampanyası”
kategorisinde ise bronz madalyayla ödüllendirildi. Garanti Bankası Çağrı Merkezi, “En İyi Müşteri Sadakati Programı”
kategorisinde kazandığı altın madalyayla Kasım ayında ABD’de gerçekleştirilecek ve tüm dünyadan ödül sahibi
kuruluşların yarışacağı Contact Center World 2016 Global Awards’da da Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Bir kez
daha en
iyisi

Sektöründe ilki gerçekleştirdi
Garanti Emeklilik, Sesle Yönlendirme uygulamasıyla sektöründe bir ilke imza
attı. Emeklilik ve hayat sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan Sesle Yönlendirme
(Call Steering) uygulaması sayesinde 444 0 336 Garanti Emeklilik Çağrı Merkezi’ni
arayan müşteriler, herhangi bir tuşlama yapmadan sadece konuşarak istedikleri
adıma yönelebiliyor, müşteri temsilcisine bağlanmaksızın bilgi alma ve işlemlerini
gerçekleştirme imkanı buluyor.

Garanti Bankası, prestijli
World Finance Magazine
tarafından bir kez daha
Türkiye’nin En İyi Bireysel
Bankası seçildi. Geçen yıl da
aynı ödülü alan Garanti, üst
üste bu başarıyı elde eden ilk
Türkiye bankası oldu. Garanti
Bankası, ikinci kez ödülü
almasını sağlayan çalışmaları
kapsamında geçen yıl 1,4
milyon yeni bireysel müşteri
kazandı. 1 milyon kişiye 11,6
milyar TL ihtiyaç kredisi
(kredili mevduat hesabı
hariç) kullandıran Garanti
ayrıca bin kişiyi ev, 309
bin kişiyi otomobil sahibi
yaptı. Küresel bankacılık,
finans ve sermaye piyasaları
konusunda değerlendirme,
yorum, makale ve haberlere
yer veren World Finance
Magazine, 2007’den
bu yana alanında
uzman jüri üyelerinin
değerlendirmeleriyle, farklı
sektörlerde ülkelerin en
iyi kurumlarını belirliyor.
Ödüller, dünya finans ve
iş çevrelerince önemli bir
referans olarak kabul ediliyor.

Girişim sizden, destek GarantiPartners’dan
Garanti Bankası’nın girişim hızlandırma programı GarantiPartners, yeni merkezinde
girişimcilere hizmet veriyor. GarantiPartners Girişim Üssü, yeni iş kuran ya da erken
aşamadaki girişimcilere fiziki ofis imkânının yanı sıra mentorluk, özel eğitimler,
Garanti ile işbirliği fırsatları, ticari referans, çeşitli danışmanlıklar, pazarlama ve PR
destekleri, iş ağı kurma ve bulut hizmetleri gibi birçok alanda katkı sağlıyor. Üs ayrıca
BBVA Open Talent yarışması gibi girişimciliğin ve girişimcilerin desteklendiği pek çok
etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
BİZ’D
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Bizden
bize

İnsan ve makineyi birbirine
yaklaştırıyor
Scania, otonom araç çalışmalarına yeni
bir uluslararası araştırmayla devam ediyor.
Avrupa Birliği tarafından desteklenen,
30 partneri ve 11 ülkeyi kapsayan projeyle
Scania, mükemmel bir otonom sürüş
sistemi için en önemli faktörün sürücü
olduğu fikrinden yola çıkarak araç ile
sürücü arasındaki etkileşimi geliştirmeyi
hedefliyor. Tanıtımı 2020’de İspanya’daki
Idiada test pistinde yapılacak proje
sayesinde otonom sürüş sistemi

teknolojileri, sürücülerin gözbebeklerini
okuyabilecek ve vücut sıcaklığındaki
değişimleri algılayabilecek. Böylece
sistem; yorgunluk, hastalık veya sürüş
kalitesini etkileyen kızgınlık gibi güçlü
duyguların etkisini tespit edip sürücüye
müdahale edebilecek. Scania, şimdiye
kadar yaptığı araştırmalara ek olarak
ADAS&ME projesiyle otonom araçlar ve
sürdürülebilir taşımacılık araştırmalarında
öncü konumunu da koruyor.

ARIA ile marinalar elinizin altında
D-Marin Türkiye’deki marinalarında, Doğuş Teknoloji’nin geliştirdiği ARIA marina yönetim
sistemini kullanarak fark yaratıyor. Program kullanıcıları ARIA’daki Deniz Saha Planı
uygulaması sayesinde marinanın fiziksel görünümünü ve doluluğunu ekran üzerinden
takip edebiliyor; henüz sözleşme yapmamış tekneleri farklı renklerde görebiliyor; geziye
çıkmış teknelerin yerlerini ayırabiliyor veya uygulama üzerinde sürükle-bırak yöntemiyle yer
değişikliği işlemini anında yapabiliyor. D-Marin, ARIA ekibiyle ayrıca, ayrılan teknelerin ilgili
kişilerine, teknenin ayrıldığı tarih ve saat bilgilerini içeren otomatik SMS gönderimi hayata
geçti. ARIA marina yönetim sistemi önümüzdeki yıl Yunanistan’daki Lefkas, Gouvia ve Zea
marinalarında da kullanılmaya başlayacak.
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Biz’d
Doğuş Holding
İK
İnsan Kaynakları
tarafından
her yıl çalışanlara verilen
doğumgünü hediyesi bütçesi
fona dönüştürülerek Bizden
Bize Çalışan Destek Fonu
kuruldu. Doğuş Holding
çalışanlarına ve çalışan
yakınlarına eğitim, sağlık,
afet, özel yetenek gelişimi
gibi alanlarda destek
sağlamak amacıyla kurulan
fona başvurular; Doğuş
Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Kurutluoğlu,
Doğuş Holding CEO’su Hüsnü
Akhan, Doğuş Holding İnsan
Kaynakları Bölüm Başkanı
Ebru Esmen Mete ve Ayhan
Şahenk Vakfı Genel Müdürü
Zafer Nuri Eraslan’dan
oluşan başvuru komitesi
tarafından değerlendirilecek.
Değerlendirme kriterleri
ihtiyaç alanına göre
değişmekle birlikte
ihtiyaç nedeni, başvuru
sahibinin mali durum
bilgisi, bakmakla yükümlü
olduğu kişi sayısı gibi bilgiler
esas alınacaktır. Komite,
başvuru değerlendirme
toplantılarını aylık olarak
gerçekleştirecektir. Başvurular
Doğuş Holding fuaye
alanındaki Bizden
Bize standı, Wedo İnsan
Kaynakları Portalı ve
bizdenbize@dogusgrubu.com.tr
adresinden yapılabilir.
Bizden Bize Çalışan Destek
Fonu’na katkı sağlamak
isteyen çalışanlar ise açıklama
bölümüne “Bizden Bize
Projesi İçin Şartlı Bağış”
yazarak TR39 0006 2000
4480 0006 2800 81 hesabına
bağışta bulunabilir. Komite
tarafından yapılması uygun
bulunan yardımlar, Ayhan
Şahenk Vakfı aracılığı ile
ihtiyaç sahiplerine ödenecek
veya ulaştırılacak.
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Doğuş’lu çocuklar gelecekte buluştu

Dünyanın en
iyilerinden

Doğuş Grubu çalışanları iletişim
platformu olan DO, çalışanlarının
çocuklarını Gelecek Kampı’nda
bir araya getirdi. Üniversiteye
hazırlık döneminde gençlere
rehberlik hizmeti sunan Türk
Eğitim Vakfı İnanç Türkeş
Özel Lisesi (TEVİTÖL) Gelecek
Kampı’nda buluşan lise çağındaki
36 Doğuşlu çocuk, bir hafta
boyunca hem yeni arkadaşlıklar
edinmenin keyfini yaşadılar hem
de gelecek fikrinin zihinlerini en
çok meşgul ettiği üniversiteye
Biz’d
İK
hazırlık döneminde kendi
yeteneklerini keşfetme fırsatı
buldular. Doğuş Grubu ve Doğuş Grubu şirketlerinden Doğuş Otomotiv, Doğuş
Oto, Doğuş İnşaat, Doğuş Gayrimenkul, Doğuş Teknoloji, Doğuş Müşteri Sistemleri,
Salıpazarı Liman İşletmesi ve TÜVTÜRK’ün sponsorluğunu üstlendiği bu projeyle
Doğuş Grubu ayrıca, TEVİTÖL’de okumaya ihtiyaç duyan üstün yetenekli gençlere
de burs fonu sağlamış oldu.

Doğuş İnşaat, dünyanın en iyi 250 inşaat şirketinden biri seçildi.
Engineering News Record (ENR) tarafından her yıl gerçekleştirilen
Dünyanın En Büyük 250 İnşaat Firması listesinde 146’ncı sırada yer aldı.
Doğuş İnşaat’la beraber Türkiye’den 40 inşaat firmasının yer aldığı liste
dünyanın önde gelen müteahhitlik firmalarının bir yıl önceki yurtdışı
proje gelirleri baz alınarak hazırlanıyor.

Do’lu Do’lu
sohbetler
Do çalışan iletişim
platformundaki
Biz’d
yenilikler hız kesmeden
İK
devam ediyor. Bu yıl
ilk defa Do platformu
tarafından hayata geçirilen
Do’lu Do’lu Sohbetler ile Doğuş
Holding çalışanları birbirinden
farklı konuları grup içindeki
yöneticilerden dinleme imkânı
buldu. Bugüne kadar Doğuş Yayın
Grubu’ndan Servet Çetin ve Mahfi
Eğilmez ile “Dünya ve Türkiye
Ekonomisinin Görünümü”, Doğuş
Holding’den Çağla Saraç ile
“Göbeklitepe’nin Düşündürdükleri
ve Sanat Kavramının Oluşumu”,
d.ream’den Samet Uysal ile “Bir
Kahve İçer miyiz?”, Doğuş Holding

Sahalar bir bir
yenileniyor

Yalın Yönetim Bölüm Başkanı Mehmet
Güreşçier ile “Yalın Düşünce ve İş Hayatı”
ve REIDIN CEO’su Ahmet Kayhan ile
“Gayrimenkul Okur Yazarlığı” sohbetleri

gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde Do’lu
Do’lu Sohbetler birbirinden keyifli konularla
ve konuklarla çalışanlarla buluşmaya
devam edecek.

Fikirler buluştu
Doğuş Otomotiv çalışanları, şirketteki
performanslarına katkıda bulunmak ve
iş yapış şekillerini daha ileriye götürmek
için ürettikleri projeleri, bu yıl ikincisi
düzenlenen Fikirlerin Doğuş Günü’nde
paylaşma fırsatı buldu. Çalışanlarla
şirket arasındaki etkileşimi geliştiren
etkinlikte 150 katılımcı, hem 2015 yılında
hayata geçirilen 84 proje arasından
Değerlendirme Kurulu tarafından
seçilen 22 projeyi dinledi hem de Kurum
İçi Girişimcilik söyleşisine katıldı. Doğuş
Otomotiv, çalışanlarının ürettiği ve iş
süreçlerini iyileştirerek maliyet, gelirlerin
artışı, müşteri memnuniyeti veya kalite
başlıklarında ölçülebilir fayda sağlayan
bu projelerle yılda ortalama 1 milyon TL
tasarruf ediyor.
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Doğuş Grubu’nun gençleri basketbola ve
spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan
uzak tutmayı amaçlayan sosyal sorumluluk
projesi Oyunda Kal; saha yenileme
çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl itibariyle
İstanbul Kartal, Rize, Niğde, Kayseri, Afyon,
Alanya, Konya ve Tekirdağ sahalarını
yeniledi. Proje, yıl sonuna kadar Sinop,
Manisa, İzmir ve Balıkesir’de de birer saha
yenileyerek yurtiçinde yenilenen saha
sayısını 12’ye çıkaracak. Ayrıca Oyunda
Kal dans ekibi, ekim ayında başlayacak
Euroleague 2016-2017 sezonunda iç
saha maçlarında mola ve devre arasında
sahneye çıkacak.

Ve Altın Küre’nin sahibi...
E-ticaret platformu n11.com, sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçlarına yönelik
başlattığı sosyal sorumluluk projesi Pet Koli’yle, dünyanın en prestijli halkla ilişkiler
ödüllerinden IPRA Altın Küre Ödülleri’nde Çevre kategorisinde ödüle layık görüldü.
10’u Türkiye’den olmak üzere 57 projenin ödüllendirildiği bu yılki IPRA’da n11.
com, ödül alan tek e-ticaret şirketi oldu. n11.com ve Türkiye’ye bu ödülü getiren ise
şirketin iletişim ajansı desibel Ajans oldu. Pet Koli geçen ay da, dünyanın en saygın
pazarlama ve iletişim platformlarından
AMCP’nin (Association of Marketing
and Communication Professionals)
her yıl gerçekleştirdiği Hermes Creative
Awards’ta PR kategorisinde Altın
ödülü almıştı.

BİZ’D

65

Biz’den Haberler

Fotoğraf: Mehmet İlhan
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Volkswagen Binek Araç’ın, 1998’de yürüttüğü bol ödüllü “İnsan Görmek İstediğini Görür” kampanyasından yola
çıkarak düzenlediği fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada Volkswagenseverlerin, 1998’deki kampanyanın
ilanlarına benzer; gündelik yaşantıda ve doğada Volkswagen’e dair gördüklerini yansıttığı ve Instagram’dan
#insangormekistediginigorur hashtag’iyle paylaştığı 2 bin 500’ü aşkın fotoğraf yarıştı. Fotoğraf sanatçısı İzzet
Keribar, yönetmen Ömer Faruk Sorak, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanı Prof. Nihal Kafalı ve Volkswagen Binek Araç’ın reklam ajansı Medina Turgul DDB’nin kreatif direktörü
Kurtcebe Turgul’dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu Elvan Alver tarafından çekilen ve paylaşılan fotoğraf
birinciliğe layık görülürken, ikinci Aytül Akbaş, üçüncü Safiye Taşkın, dördüncü ise Mehmet İlhan oldu. İlk ikiye
Canon fotoğraf makinesi; üçüncü ve dördüncüye GoPro HERO4 Silver hediye edildi. İlk dörde girenler ayrıca
Almanya’da Volkswagen’in kalbi sayılan AutoStadt’ı ziyaret etme şansına sahip oldu. Yarışmada ilk 10’a giren tüm
katılımcıların fotoğrafları ise volkswagenim.com sitesindeki sanal sergide görülebilir.

Oyunun kazananı belli oldu
Doğuş Otomotiv’in oyunlaştırma temelli dijital eğitim platformu GO Gelişim Okulu, dünyanın en prestijli iş dünyası
ödüllerinden Stevie’ye damgasını vurdu. Gelişim Okulu
“en iyi eğitim sitesi“ dalında altın; “en iyi kurumsal eğitim
yazılımı” ve “yaratıcılık ve inovasyon” kategorilerinde de
birer bronz ödül kazandı. Gelişim Okulu’na bir ödül de
insan kaynakları ve eğitim sektöründeki prestijli Brandon
Hall Group HCM Excellence Awards’tan geldi. GO, Öğrenim
Teknolojileri Uygulamalarında En İyi Gelişim kategorisinde
ödül almaya layık görüldü.
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AN ICON JUST GOT LARGER

THE NAVITIMER 46 mm

