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İlk Bakış
Doğuş Grubu markaları seyahatten yeme-içmeye, alışverişten eğlenceye
kadar hayatın pek çok anına dokunarak ilham vermeye devam ediyor.

Katkıda Bulunanlar

Aslı Balkan – Star TV
Aslı İnoğlu Dinçer – d.ream
Ayşegül Şamiloğlu – Mobilet
Billur Somer – DMS
Burcu Sönmezgül – Doğuş Perakende
Candaş Emiroğlu – Doğuş Turizm
Cansu Dizdar Karahan – Doğuş Holding
Ceren Helvacıoğlu – Galataport
Ceyhun Kayadelen – Doğuş Avenue
Damla Tunç – Doğuş Holding
Demet Erciyes – Chenot D-life
Didar Zeytun – d.ream
Eda Akkor – Doğuş Holding
Eda Yorgancıoğlu – Doğuş Perakende
Elvan Sezgin – Doğuş İnşaat
Emre Kurşunlu – Antur
Esra Tezel – Doğuş Holding
Fatma Ovacık – Under Armour
Gülçin Akdağ Savan – Doğuş Holding
Hülya Kahriman – Doğuş Holding
Leyla Gönül Gürbüz – Doğuş Holding
Merve Tunçer – Doğuş Otomotiv
Mine Alpaslan – Doğuş Yayın Grubu
Pınar Kanberoğlu – Doğuş Oto
Samuray Kılıç Kepenek – d-gym
Seda Esin İziç – Doğuş Holding
Tuba Güven Saral – n11.com
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Mobilet Genel Müdürü
Karaoğlan Taşçı’yla yeni bilet
uygulaması Mobilet’i konuştuk.
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İpekyolu’nda seyyah olmaya
var mısınız?
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Otomobil
Geleceğin spor otomobili:
e-tron Sportback
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İlk Bakış

Seyahat dostunuz
Garanti Bankası kredi kartı müşterilerine sunulan seyahat
ve concierge hizmetleri artık Doğuş Müşteri Sistemleri ve
Antur işbirliğiyle sağlanıyor. American Express, Miles&Smiles
ve Bonus Kart müşterilerine verilen seyahat ve concierge
hizmetleri kapsamında kişiye özel seyahat deneyimlerinin
tasarlanmasının yanı sıra, restoran ve otel rezervasyonları,
etkinliklere bilet temini gibi hizmetler de veriliyor. Garanti
Bankası kart sahipleri mevcut kredi kartlarının arkasında
yer alan telefon numaralarını arayarak seyahat ve concierge
hizmetinden yararlanabilir ya da garantiseyahathatti.com’dan
detaylı bilgiye ulaşabilir.

ZUBİZU
Yılbaşı Alışveriş Günleri
için geri sayım başladı

Adriyatik’teki adresiniz

Yeni SEAT Ibiza, gelmiş
geçmiş en iyi Ibiza

Hırvatistan’ın önemli liman kentlerinden Šibenik’te yer alan
D-Resort Šibenik, Adriyatik kıyısında harika bir tatil deneyimi
vaat ediyor. Masmavi Adriyatik’in yanı başındaki otelde 63 oda,
altı süit, üç özel villa ve dört bar ile restoran yer alıyor. En üst
kattaki restoranda yemeğinizi, Adriyatik ve Šibenik eski kentinin
panoramik manzaraları eşliğinde yiyorsunuz. Yat sahipleri için
de harika bir konuma sahip otelden kendinizi dışarı atabilirseniz,
Šibenik’in en önemli tarihi hazinelerinden, UNESCO Dünya Mirası
listesindeki St James Katedrali’ni ve kentin birkaç kilometre
kuzeydoğusunda yer alan Krka Milli Parkı’nı ziyaret edin.

SALT’ta
yeni salon
SALT Galata, yüksek lisans ve doktora
öğrencileri ile akademisyenler ve
bağımsız araştırmacıların kayıt
sistemiyle faydalanabileceği yeni
bir salona kavuştu. Mart ayında
hizmete giren SALT Araştırma Ferit F.
Şahenk Salonu’nda, saltresearch.org
üzerinden kayıt formunu dolduran
araştırmacılar, başvurularının
değerlendirilmesinin ardından
kendilerine verilen özel kullanıcı
kartıyla mekâna ücretsiz giriş yapıp
SALT Araştırma koleksiyonlarından
yararlanabilecek.
4
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Ve yılın o anı geldi: ZUBİZU ve Canan & İris Concept Events
işbirliğiyle gerçekleşen ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri için
geri sayım başladı. Yılbaşı coşkusuyla renklenen etkinlik
bu yıl 14 – 16 Aralık tarihleri arasında Volkswagen Arena’da
gerçekleşecek ve hem dünyaca ünlü hem de yerli markaları
ağırlayacak. Ziyaretçiler yeni yıl alışverişlerini yaparken
etkinlik boyunca devam edecek buz pateni gösterileri,
happy hour’lar, DJ performansları ve farklı sürprizler
eşliğinde keyifli bir alışveriş deneyimi yaşayacak. Yüzlerce
markanın katılımıyla gerçekleşen ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş
Günleri’ne giriş ücretsiz.

SEAT’ın tasarımı, kalitesi, teknolojik özellikleri ve etkileyici
dinamizmiyle şimdiye kadar geliştirdiği ve “en iyi Ibiza”
olarak tanımladığı yeni Ibiza ferah iç tasarımıyla daha
konforlu bir sürüş sunuyor. İlk kez Cenevre Otomobil
Fuarı’nda görücüye çıkan Yeni Ibiza, dört ayrı donanım
paketi ve benzinli-dizel motor seçenekleriyle SEAT yetkili
satıcılarında yerini aldı. SEAT Ibiza’nın 5. nesli, ileri teknolojisi,
çarpıcı dinamizmi, geliştirilmiş iç mekanı ve geliştirilmiş
konforuyla yollara çıkıyor. İspanyol markanın bu en ikonik
modelinin gençlik dolu, işlevsel, sportif ve rahat ruhu, bu kez
yepyeni, daha rafine bir tarzla buluşuyor.
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İlk Bakış

Genç kızların yeni adresi
Star’da yeni sezon
‘Senin Star’ın Senin Kanalın’ sloganıyla sezona bomba
gibi giren Star’da bu sezon aşk, eğlence, drama, komedi
ve nicesi seyircilerle buluşmaya devam ediyor. Yeni
bölümleri her hafta merakla beklenen ‘İstanbullu Gelin’,
‘Söz’, ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ ve ‘Çember’ izleyicileri
ekran başına toplayacak. Yeni sezonda ayrıca yepyeni
yapımlar da ekranda olacak. ‘Ufak Tefek Cinayetler’,
‘Hayat Sırları’, ‘Börü’ ve ‘Babamın Günahları’ hem sağlam
oyuncu kadrosu hem de iddialı senaryolarıyla bu
sezonun en güçlü dizileri arasında.

Kara Sevda’ya Emmy ödülü
Star TV’nin iki sezon boyunca büyük bir beğeni toplayan
dizisi Kara Sevda, Uluslararası Emmy ödüllerinde ‘En
İyi Uluslararası Dizi’ ödülüne layık görüldü. Ay Yapım’ın
bir projesi olarak yola koyulan ve yönetmenliğini Hilal
Saral’ın yaptığı dizinin başrolleri ise Burak Özçivit ve
Neslihan Atagül gibi ünlü oyunculara ait. Geçtiğimiz
Haziran ayında final bölümü yayınlanan dizi, Emmy
Ödülü kazanan ilk Türk yapım olarak da tarihe geçti.

Stili ve eğlenceli ruhuyla dikkat çeken genç kızların dergisi
Miss Vogue’un resmi web sayfası missvogue.com.tr yayın hayatına
başladı. missvogue.com.tr, dünya starlarının stillerinden ve
güzellik rutinlerinden ilham alarak genç kızlara önerilerde
bulunuyor ve günlük hayatta ünlüler kadar etkileyici olmanın
inceliklerini anlatıyor. Sezon trendleri, mezuniyet stil önerileri,
sokak modası, kız arkadaşlar, ilk randevular, ünlülerin aşk hayatı,
makyaj tüyoları, bakım rutinleri, ünlülerin güzellik sırları, cilt
bakımları, fit kalmanın sırları, sağlıklı beslenme tüyoları, aylık
burç yorumları, burçlara göre ilişkiler ve çok daha fazlası
missvogue.com.tr’de meraklısını bekliyor.

Erkeklik
mitinin en
gerçekçi halleri
Leica Gallery İstanbul, fotoğraf
sanatçısı Ahmet Polat’ın fotoğraf ve
video yerleştirmelerinden oluşan
‘The Myth of Men’ başlıklı kişisel
sergisine ev sahipliği yaptı. 15. İstanbul
Bienali’ne paralel olarak gerçekleşen
sergi, son yıllarda toplumsal cinsiyet
çalışmalarının gündeminde olan
erkeklik sosyolojisini konu edinmişti.
Ahmet Polat işlerinde, toplumdaki
erkeklik kavramına farklı açılardan
yaklaşıyor. Erkeklerin, temsil ettikleri
sıfatlardan sıyrıldıkları kişisel
zamanlarında hareketlerine ve hatta
mimiklerine odaklanıyor; fiziksel
ve duygusal samimiyeti ön plana
çıkarıyor. Fotoğrafçının eserlerini
ahmetpolat.nl adresi üzerinden de
inceleyebilirsiniz.

VW modelleri sanal alemde
Volkwagenseverler ile her platformda bir araya gelebilmeyi amaçlayan Volkswagen Binek Araç, yine Türkiye’de bir ilki
gerçekleştirdi ve showroom deneyimini bilgisayarlar ile mobil cihazlara taşıdı. Kompakt ve pratik Polo’dan, merakla
beklenen Yeni Golf’e, sportif ve stil sahibi Tiguan’dan, güçlü ve yenilmez Touareg’e kadar markanın ilgi gören tüm
modellerinin en ince detayına kadar incelenebildiği Volkswagen Sanal Showroom’da ziyaretçiler, showroom içinde sanal
bir yolculuğa çıkarak ilgilendikleri modellerin içini ve dışını, 360 derece kameralar yardımıyla görüntüleyebiliyor.
6
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Yakın Plan

“FENERBAHÇE
DOĞUŞ YELKEN

OLARAK ÜLKEMIZDE
GENÇLERI YELKENLE
BULUŞTURMAK
ISTIYORUZ”
Yelkenler fora! Geçtiğimiz yıl kasım ayında Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken Şubesi’yle
dört yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan Doğuş Grubu, bu kapsamda Fenerbahçe
Doğuş Yelken Şubesi’nin tesislerini de yeniledi. Doğuş Grubu, Türkiye’nin en modern
tesislerini yelken sporu ve sporcusuyla buluşturan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi ile
başta olimpiyatlar olmak üzere uluslararası başarılara imza atan sporcular yetiştirmeyi
ve Türkiye’de yelken sporu eğitimlerini uluslararası standartlara taşımayı hedefliyor.
Bu kapsamda, Doğuş Yelken’in Şube Sorumlusu Selma Rodopman’la yelkenciliğin
Türkiye’deki durumunu ve Fenerbahçe Doğuş’un hedeflerini konuştuk.
Röpo r ta j : B ir a y Anıl Bi r e r

F o t o ğ ra f : M u r a t Te ki n

Yelkenciliğin kendine özel bir disiplini var. Peki onu diğer
su sporlarından farklı kılan nedir?

Yelkeni diğer su sporlarından ayıran özellik trapezoid veya doğal
engellerden oluşan bir parkurda rüzgarın gücünü ve denizin şartlarını göz önünde bulundurarak deniz üzerinde istediğiniz rotaya gitme
hedefidir. Üç boyutlu düşünmeniz, statejik planlama yapmanız ve elinizdeki aleti fizik kurallarını göz önünde bulundurarak en optimum
hızda kullanmanız gerekiyor. Sporcuların sporcularla ve aynı zamanda doğa ile mücadelesi. Tüm bunların bir arada olması da tutkuyu
doğuruyor. Yelken tamamen tutku dolu bir spor...
Sizin yelkenciliğe başlamanız ne zaman, nasıl oldu? Bu
spordan neler öğrendiniz? Hayatınızda nasıl yansımaları
oldu/oluyor?

Ailemizde yelken yapılırdı; hiçbir zaman uzak olmadım yelkenden. Aktif olarak yelken ile tanışmam ise oğlum Alp’in Fenerbahçe’de
yelken yaz okuluna başladığı dönemde oldu. Alp’e yelken partneri
8
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bulunamayınca ona eşlik etmemi önerdiler ve kabul ettim. Hayatımın en isabetli kararlarından biri oldu. Eğitim esnasında bir gün yat
yarışı parkuruna girdik, o gün yarışçılığa kadar giden yolda eğitim
almaya karar verdim. En ilginci ise çocuklarımdan önce Venedik’te
Mumm 30 Şampiyonası’na katılarak Türkiye’yi temsil etmem oldu.
Ben yelkende kendimi keşfetme şansı buldum. Tam bir takım
oyuncusu olduğumu da fark ettim. O güne kadar hep kayak, tenis gibi
bireysel sporlar yapmıştım. Yelkende ise takım olarak yarışmanın ve
başarıyı bir ekip ile birlikte elde etmenin mutluluğunu ve paylaşmanın
insana verdiği tarifsiz başarı duygusunu tattım. Başka hiçbir sporda
eğitimini alıp hemen yarışmaya başlayamazsınız ancak yelken buna
fırsat tanıyor. Yelken benim sosyal hayatıma ve iş hayatıma da çok şey
kattı. Stratejik ve hızlı düşünme üzerinde ciddi etkisi var. Elbette, bugün Fenerbahçe Doğuş Yelken Şube Sorumlusu olmamın en büyük
sebebi de bu spora duyduğum tutku. Bu sayede Türkiye’de yelken sporunun gelişmesi, yaygınlaşması ve sporcularımızın uluslararası başarılara imza atabilmeleri için elimden geleni yapma imkanı buluyorum.
BİZ’D
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Yakın Plan
Türkiye’de yelken sporunun mevcut durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Coğrafyanın avantajları neler? Peki, Türkiye’de yelkenciliğin nasıl geliştirilmesi gerekiyor?

Türkiye’de yelken hâlâ tanınan ve kitlelere hitap eden bir spor
değil. Dolayısıyla sponsorluklar az. Üç yanı sularla çevrili olan bir
ülkede bu kadar az sayıda yelkenli tekne ve lisanslı sporcu olması çok üzücü. Deniz Turizmini ve Denizciliği Geliştirme Derneği’nin (DENTUR) 2015 Türk Yat ve Tekne Endüstrisi Raporu’na
göre toplam nüfusları 12 milyon olan İsveç ve Norveç’in kayıtlı
tekne sayısı 1 milyonu geçiyor. Ülkelerin kişi başına düşen tekne
sayısı istatistikleri de hayli çarpıcı. Denize 8 bin 333 kilometre kıyısı bulunan Türkiye’de, 2 bin kişiye bir tekne düşüyor. Bu oran
Almanya’da 184’de 1, İtalya’da 68’de 1, Hollanda’da 64’te 1, Avusturya’da 293’te 1 ve bir kara ülkesi olan İsviçre’de bile 73’te 1.
Ülkemizde yelkenciliğin gelişimi sahil kentlerindeki okullarda
ve kulüplerde eğitim imkanı sağlanması ile mümkün olur. Bizde
yelken eğitimi veren kulüp sayısı az. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili; dolayısıyla yelken eğitimi veren daha fazla kulüp olmalı. İskandinavya, İngiltere ve Avustralya gibi yelkenciliği gelişmiş
ülkelerde tekneye atlayıp denize çıkmak günlük hayatın parçası.
Bunun başarılabilmesi için sporun okullara girmesi ve erişilebilir
olması gerekiyor.
Olaya performans yelkenciliği olarak baktığınızda ise spor yapan gençlerin okul ve spor hayatlarını bir arada sürdürebilmelerine fırsat verecek olanaklar sağlanması gerekiyor. Gençlere spor
yapmaları için fırsat vermemiz lazım. Yelken, okulların eğitim sis-

temi içinde yer almıyor. Dolayısıyla gençlerle buluşamıyor. Global
anlamda baktığınızda yurtdışında spor yapan gençlerin üniversite
hazırlık stresi yok. Okullarda sporda uzmanlaştıkları alanda ya da
farklı alanlarda cazibeli eğitim fırsatları sunuluyor. Bizde ise sporcu gençler diğerleriyle aynı şartlar altında tutulup sınav sürecine
dahil ediliyor. Dolayısıyla ailelerin de endişeleri ile gençlerimiz
spordan kopuyor. Ülkemizin ve gençlerin geleceği için ‘eğitim ve
spor’ bir arada olmaz algısını kırmalıyız. Bu da Milli Eğitim ve
Spor bakanlıklarının bir arada çalışarak oluşturabilecekleri bir
projeyle mümkün olur. Spor kulüpleri de bu projeye destek verirse sadece yelken değil tüm branşlarda başarılı gençler yetiştiririz.
Son olarak yelken, maliyeti yüksek bir ‘malzeme’ sporu. Yurtiçi ve yurtdışında antrenmanlar yapmanızı gerektiren bir spor.
Bunların tümü de önemli bütçeler gerektiriyor. Kulüplerin bunu
karşılaması zor olduğu için sponsorluğun gelişmesi şart. Oysa
bizde henüz bir sponsorluk politikası yok. Sponsorlar daha çok
kitlesel sporlara yöneliyorlar. Yani, yelkeni sponsorlara cazip hale
getirmek gerekiyor. Bu anlamda Doğuş-Fenerbahçe işbirliğinin
çok başarılı bir örnek oluşturacağını düşünüyorum.
Siz FB Doğuş Yelken olarak neler yapıyorsunuz?

Şubemizin, okul ve performans olmak üzere iki kısmı var.
Okul kısmında optimist ve genç yat takımı adı altında 8-18 yaş
arası çocuklara ve gençlere yelkenciliği anlatıyor, yelken eğitimi
veriyoruz. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi’nin yelken kulüplerine eğitimler vererek gençlere ulaşmaya

çalışıyoruz. Bu okullardan her yıl 150-200 öğrencimiz oluyor. Bu
çalışmalar, geliştirerek devam etmeyi planladığımız kurumsal işlerimiz. Bu işbirliğinin sadece Fenerbahçe’ye değil, Türk yelkenciliğine de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Uluslararası Yelken
Federasyonu’nun açıkladığı 2016 yılının en iyi 100 listesine Fenerbahçeli üç sporcu da girdi.
Fenerbahçe Doğuş Yelken çatısı altında olmak neler
katıyor yelkencilerinize?

Bunun için dile getirebileceğim en net tanım, gurur verici
olması. Yelken, teknik ekipman ihtiyacından dolayı maliyetli bir
spor dalı. Başkanımız Aziz Yıldırım’ın amatör şubelere verdiği
destek tüm spor kamuoyunun bildiği bir konu. Böyle büyük bir
camianın parçası olduğunu hissetmek, hem sporcular hem de biz
spor yöneticileri adına başlı başına bir ayrıcalık. Kulübümüz bize
destek veriyor olsa da sponsorluğun bizim için büyük bir değeri
var. Şubemiz Doğuş’un sponsorluk desteğiyle daha da güçlendi.
Sporcularımızın hepsi FB Doğuş Yelken’in dünya standartlarındaki antrenman, tesis ve eğitim şartlarına sahip. Eşit şartlarda rekabet anlamında bu çok önemli. Doğuş Grubu’nun bize desteğinin
örnek olacağını düşünüyorum.
Peki, Fenerbahçe Doğuş Yelken’in yakın/uzak dönem
hedefleri neler?

Hedeflerimizi 5 ana maddede toparlayabiliriz:
1-Alt yapıdaki sporcu eğitim kalitemizi bir üst seviyeye çıkarmak ve takımlarımızın performanslarını artırmak
2- Antrenörlerimizi eğitmek. “Train the trainer” yani eğitimciyi eğitmek... Bu çok önemli bir konu ve biz bunu hayata geçiriyoruz. Olimpik bronz madalyalı 49er ekibinin antrenörü sayın
10
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Dr. Malte Philipp bizim yelken takım yöneticimiz. Ayrıca dünyaca ünlü Hollandalı bir antrenör ile anlaştık, kendisi takımımızın
head coach’u oldu ve İstanbul’da yaşıyor.
3- Olimpiyatlarda yelkenin ilk madalyasını ülkemize kazandırmak.
4- Kulübümüzde yelkene yapılan yatırımların sürdürülebilir
ve kalıcı olmasını sağlayarak bir eko sistem yaratmak. Yelkencilerimizin aktif spor hayatını bıraktıktan sonra kulüplerine dönüp
olimpik deneyimlerini paylaştıkları eğitici bir atmosfer yaratmak.
5-Fenerbahçe gibi toplumu yönlendirme gücü fazla olan bir
kulüpte gençlerin önünü açmak ve kulübümüzü ilerlemeye açık,
başarılı tüm yelkencilerin hedef kulübü yapmak.
Kadın olmanın yelkencilikte avantajı/dezavantajı var
mı? Kulüpteki kadın yelkencilere ne gibi destekler sunuyorsunuz?

Bizzat deneyimleyen biri olarak açıkça söyleyebilirim ki kadın olmanın bana bugüne kadar yelkencilikte dezavantajı olmadı.
Doğru projelendirilmiş bir iş götürdüğünüzde kimse cinsiyetinize
bakmıyor. Görevini doğru yaptığında herkese fırsat verildiğine
inanıyorum. Önemli olan hedefinizi belirlemek ve düzenli çalışmak. Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak performans takımımızdaki
beş antrenörümüzden ikisi, 58 sporcumuzdan da 20’si kadın. Yelken camiasında oldukça yüksek bir oran.

David Howlett gibi başarılı yelken antrenörleriyle işbirliği halindesiniz. Peki bu birliktelikler kulübünze neler
katıyor?

Olimpiyatlarda yelkenin ilk madalyasını ülkemize kazandırmak gibi net bir hedefimiz var. Bunun için de global düşünmemiz
BİZ’D
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Yakın Plan

Nazlı Çağla Dönertaş

Alp Rona Rodopman

Alp Rona Rodopman

Selma Rodopman

gerekiyor. Altyapımızı da bu anlayış içerisinde oluşturduk ve başarısını ispatlamış antrenörlerle bir çalışma içerisine girdik. David
Howlett ile öncelikle 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında bir çalışma yaptık. Sporcularımız ve antrenörlerimizin genel durumlarını değerlendirip analiz ettik. Bu çalışmayla herkesin
mevcut potansiyelinin üzerine çıkıp önümüzdeki sezonlarda ve
olimpiyatlar öncesinde en iyi dereceleri nasıl elde edeceğini masaya yatırdık. Ona göre bir çalışma disiplini oluşturduk.
Doğuş Grubu sponsorluğu, Fenerbahçe Spor Kulübü
için ne ifade ediyor? Birlikte planlarınız nedir?

Fenerbahçe bütçe ve taraftar gücü açısından çok büyük bir kulüp.
Gelgelelim, yelkende ulusal ve uluslararası başarı hedefiniz olduğunda
ekstra bütçeye ihtiyacınız oluyor. Daha önce de bahsettiğim gibi yelken
maliyetli bir spor dalı. Yelkende başarılı örneklere baktığımız zaman
sponsor katkısını net bir şekilde görebiliyoruz.
Yelken medyanın ilgisini çeken bir spor dalı olmadığı için sponsorun kalbine, ruhuna hitap etmeniz gerekiyor. Sponsorun, yapılan harcamanın hedef odaklı, efektif şekilde bir plan ve programla tamamen
spor amacına uygun harcanacağını görmesi gerekiyor.
Doğuş Grubu yelkene hakim, Fenerbahçe markası ile uyum
içerisinde çalışabilecek, ulusal ve uluslararası projelerimize destek
12
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verebilecek bir kurum. Doğuş Grubu tüm projelerimize, özellikle de olimpiyat projemize büyük ilgi duydu ve ortak bir zeminde
uzlaştık. Özellikle uzun vadeli projelerimize verecekleri destek
bizim için çok önemliydi çünkü yelkende başarıyı yakalamak
için uzun vadeli hedefler koymalısınız. Fenerbahçe Yelken şubesi
olarak Türkiye’de ilk kez dört yıllık sponsorluk anlaşması yapan
kulüp olduk.
Fenerbahçe Doğuş Yelken olarak ülkemizde gençleri yelkenle
buluşturmak ve yelkeni geniş kitlelere sevdirmek istiyoruz.
Diğer hedeflerimiz ise şunlar:
Altyapımızı güçlendirmek, eğitimi standardize etmek ve sürekli genç sporcuların yetiştiği bir olimpik takım yaratmak. Bu
kapsamda, olimpiyatlardan madalya ile dönmek.
Doğuş marinalarından birinde Fenerbahçe Doğuş Yelken
kamp merkezi tesis etmek ve o şehirde yelkenciliği yayarak başarılı sporcular yetiştirmek. Kısacası, İstanbul’daki eğitim şartlarını
Türkiye’nin diğer şehirlerindeki başka sporculara da sunmak.
Bilgimizi mümkün olduğunca geniş kitleler ile paylaşarak
başarılı sporcuların Fenerbahçe Doğuş Yelken’le buluşmasının
önünü açmak. ■

Yelken sporunun en büyük zorluğu ve en zevkli kısmı
nedir?

Bence yelkenin en büyük zorluğu tamamen çevre koşullarına
bağlı olması. Rüzgarın olmadığı günlerde denize çıkamıyorsunuz
ve bunun yerine kara antrenmanı yapmak zorunda kalıyorsunuz.
Aynı zamanda sıcak, soğuk, yağmur, kar demeden çalışmak zorundasınız. Değişen koşullara adapte olarak hiçbir engel tanımadan çalışmaya devam etmek bu sporun en zor tarafı.
Aslında bu sporu zorlaştıran faktörler aynı zamanda onu keyifli de kılıyor. Özellikle de yarışlar esnasında. Sürekli değişen
hava koşulları altında, rakibin bir sonraki hamlesini düşünerek
hareket ettiğiniz için hiçbir yarış bir öncekinin benzeri olmuyor.
Bu anlık değişimler ve adapte olmayı zorlayan kritik anlar, benim
için yelkeni daha da zevkli hale getiriyor.
Amatör de olsa yelken sporuyla ilgilenenlere, bu spora
yeni başlayanlara ne tavsiye edersiniz?

Yelkene yeni başlayanlara en önemli tavsiyem, bir hedef koyarak ona göre ilerlemeleri. Yelken anlık bir kazançtan çok, küçük
başarıların birleşimiyle kazanılan bir spordur. Bu yol uzun ve uğraştıran bir süreç olduğu için net bir hedef koymak, bu hedefin
yolunda disiplinli çalışmak ve her şeyden önemlisi yelken sporunu sevmek başarılı olmak için atılacak en önemli adımlar.

Nazlı Çağla Dönertaş
Yelken için favori destinasyonunuz neresi?

İtalya’daki Garda Gölü. Burası her gün rüzgarlı ve gerçek
bir doğa harikası olduğu için burada yelken yaparken çok keyif alıyorsunuz. Ayrıca yelken antrenmanları dışında da zamanınızın geri kalanını spor yaparak doldurmak istiyorsanız
burada pek çok imkana sahipsiniz. Örneğin, gölün etrafında
pek çok bisiklet tırmanış parkuru var. Bizim için de bisiklet
antrenmanları ön planda geliyor. Yelken antrenmanları sonrası
bisiklet çalışabilmek ve bunu yaparken sıkılmamak çok önemli. Garda bu bakımdan çok elverişli.
Spor kariyerinizde sizi en çok gururlandıran olaylar
hangileri?

2012 yılında Fransa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası
kapsamında olimpik sınıfta büyükler kategorisinde yarışarak
bronz madalya almış ve Türkiye’ye ilk kez madalya kazandırmıştım.
Beni bir diğer gururlandıran ise Olimpiyatlara gitme hakkını ilk kez kazandığım yarıştı. Fedakarlıkların ve emeklerin
karşılığını aldığım, gurur verici bir andı benim için.
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Eğlence
bilet alırken
başlayacak
Doğuş Grubu şirketlerinden Pozitif ve Doğuş Müşteri Sistemleri
ortaklığıyla kurulan sosyal keşif ve paylaşım platformu Mobilet,
bilet alma deneyimini, öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde
yeniden tanımlıyor. Mobil uygulama temelli tasarlanan ama
web sitesi üzerinden de kullanılabilen Mobilet, sadece bir
etkinliğe gitmek ve bilet almak isteyen katılımcılar için değil,
bu etkinliklerin yaratıcıları ve markalar için de pek çok yenilik ve
kolaylık sunuyor.
Ülkenin kültür, sanat ve etkinlik gündemine bomba gibi düşen
Mobilet’le ilgili aklımıza takılan bütün soruları Mobilet Genel
Müdürü Karaoğlan Taşçı’ya yönelttik.

Rö p o r t a j : Bi r a y A n ı l Bi r e r
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F ot oğraf : Murat Te ki n

Mobilet fikri nereden çıktı? Nasıl bir eksiklik doğurdu
Mobilet’i?

Bu aslında benim Pozitif ’e dahil olmamdan önce ortaya
çıkmış, Pozitif ’in yaklaşık yedi-sekiz senedir kafasında kurguladığı bir projeymiş. Bilet satın alanlara farklı deneyimler
sunmak istedikleri için son birkaç senedir içinde hem tüketicilere nelere ihtiyaç duyduklarını sormaya hem de yazılımı
geliştirmeye başlamışlar. Birtakım anketler hazırlayıp insanların ne tür problemlerle karşılaştıklarını
anlamaya çalışmışlar. Aldıkları yanıtlarla
birlikte bu fikir de yavaş yavaş olgunlaşmaya başlamış ve neyi, nasıl yapabileceklerini anlamaya başlamışlar. Mobilet’in
asıl amacı sadece bilet satmak değil, etkinliklerin öncesi ve sonrasındaki deneyimleri de tüketici için kolaylaştırmak.

Uygulamayı geliştirme aşamasında hangi faktörleri göz
önünde bulundurmanız gerekti?

Bildiğiniz gibi bir etkinlik öncesi çok az kişi tek başına “Ben bu akşam Sezen Aksu veya MFÖ’ye gideyim” der.
Daha ziyade arkadaşlarına “Akşam ne yapıyorsun? Konsere
gidelim mi? Başka kimler gelebilir?” şeklinde sorular sorar.
Burada bir plan var. Bu noktada tüketiciyi etkinliğe gitmekten alıkoyan birtakım faktörler var. Bilet almak zor. Biletinizi internetten alsanız bile gidip
kağıda bastırmanız gerekiyor. Arkadaşlarınızla bileti paylaşmak zor. Mobilet
bilet alım deneyimini kolaylaştırmak,
etkinliğe kadar geçen süreci kucaklamak ve etkinlikten sonra ne olup bittiğine bakarak insanlara kişiselleştirilmiş
deneyim sunan bir sistem kurguluyor.
BİZ’D
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arada gidemediğiniz maçlar oluyor. Koltuğunuzu gidemediğiniz
maçlar için satabilecek hale getireceğiz. Bunun da en büyük
faydası, sezon kart sahibinin kartını yenileme olasılığını artırmak. Özellikle basketbol kulüpleri, hem sezon kartı sahiplerinin
üyeliğine devam etmesi hem de koltukların satılabilmesi için bu
özelliğe çok kıymet veriyor.
İndirim ve promosyon gibi özellikler de olacak mı?

Onlar epey rahat ve kolay bir şekilde kurgulanmış durumda. Kullanabileceğiniz indirim veya promosyonları ödeme aşamasında görebiliyorsunuz. GSM operatörleri, kredi kartları veya ürünlerden çıkan
kodlar gibi anlaşmalar gündemimizde.
Mobilet’in bilet satın alacak tüketiciler için başlıca
avantajlarından bahseder misiniz?

Kullanıcılara ilk etapta nasıl ulaştınız ve bundan
sonra nasıl ulaşmayı planlıyorsunuz?

Mobilet’e sosyal medya hesabınızla hızlıca kayıt olabiliKullanıcılara ulaşmak için zaten yapılması gereken geleyorsunuz. Etkinlikle ilgili detaylara rahatça ulaşabiliyorsuneksel yolları başlattık. İki aylık bir emekleme dönemindenuz: Nasıl bir etkinlik, nerede, hangi mekanda, ne zaman;
yiz ama çok hızlı büyüyor ve gelişiyor Mobilet. Dolayısıyla
tüm bu bilgiler hemen elinizin altında. Bilet satın almak çok
bu dönem içerisinde etkinlikleri ön plana çıkararak insanlara
kolay. En önemli özelliklerden biri, bileti sepete ekleyebilmeulaşmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda sadece etkinniz. Diğer biletleme şirketlerinde bu sistem yok. Bir konser
likleri değil bizim getirdiğimiz kolaylıkları da ön plana çıve ondan bağımsız bir başka etkinliğe gitmek istiyorsanız ikikarıyoruz. Doğuş Müşteri Sistemleri de çok büyük bir destek
sinin de biletini tek sepete ekleyip tek seferde ödeme yapabiveriyor bize. Doğuş Müşteri Sistemleri’nin altında yer alan,
liyorsunuz. Bu arada bir indirim veya promosyon hakkınız
neredeyse 2 milyon kullanıcıya sahip ZUBİZU bizim için
varsa ödeme aşamasında yararlanıyorsunuz.
tanıtım faaliyetleri yapıyor. ZUBİZU
Mobilet’in diğer avantajlarından biri de
uygulaması içindeki etkinlik sekmesinMobilet bilet
uygulamayı kullanan arkadaş listenizi oluşde bizim etkinliklerin biletlerini satın
turabilmek ve arkadaşınız için etkinlik rezeralabiliyorsunuz. Böylece hızlı bir şekilalım deneyimini
vasyonu yapabilmek. Diyelim ki bir konsere
de ilerliyoruz. Bunu yaparken de iyi bir
kolaylaştırmak,
arkadaşınız için de bir bilet alacaksınız. BiAr-Ge ile çalışıyoruz. Onlarla beraber
letlerinizi satın alırken listenizdeki arkadaşıakışın nasıl olacağını tasarlıyoruz ve
etkinliğe kadar
nız Ali’ye de rezervasyon yapabiliyorsunuz.
Doğuş Teknoloji’yle birlikte uygulamageçen süreci
Böylece bileti satın aldığınız anda etkinlikten
ya geçiriyoruz. Pozitif ’te çok büyük bir
haberdar bile olmayan arkadaşınızı harekete
emek harcanıyor bu iş için.
kucaklamak ve
geçirmiş oluyorsunuz. Eylemin verdiği mesaj
etkinlikten sonra
şu: “Bu etkinliğe arkadaşın gidiyor ve biletini
Organizatörlere sunduğunuz
ne olup bittiğine
aldı. Senin için de iki adet yer ayırdı. Hayavantajlar neler?
di sen de gel, biletini al ve konsere beraber
ve promosyon anlaşmalabakarak insanlara rıylaİndirim
gidin.” Hangi sosyal medya kanalı veya hanorganizatörün daha rahat sponsor
kişiselleştirilmiş
gi billboard bundan daha güçlü olabilir? Bu
bulabilmesine yardım etmek istiyoruz
yüzden organizatörler ve tüketiciler buna büçünkü bizim tek baktığımız yer sadece
deneyim sunan
yük kıymet veriyor. Şu an listemizde sadece
etkinliği satın alanlar değil, aynı zamanbir sistem
müzik ve birtakım sinema etkinlikleri var fada etkinliği yaratanlar.
kat yakın dönemde tiyatro oyunları ve futbol
Ek olarak, organizatör etkinliğin sakurguluyor.
harici spor müsabakaları da gelecek.
atini, tarihini, fiyatını, oturma düzenini
Bir diğer kolaylık da bilet transfer edebelirleyerek sistemde kendi etkinliğini
bilmek. Kendiniz ve arkadaşınız için iki bilet aldınız ama
yaratabilecek ve onun raporlarına ulaşabilecek. Etkinliğin
mekâna ayrı ayrı gidiyorsunuz. Arkadaşınızın sizden önce
nerelerden tıklama aldığı ve biletlerin hangi kanallardan saveya sonra kapıda sorun yaşamaması için biletlerden birini
tıldığı gibi pazarlama detaylarını görebileceği bir altyapı var.
rahatlıkla ona transfer edebiliyorsunuz.
Organizatörler bu açıdan çok heyecanlı ve sistemin içinde yer
almak istiyorlar. Geleneksel biletlemede organizatör bileti
Bileti aldıktan sonra gidemeyeceğiniz durumlarda
satın alan kişiyi kapıda görüyor. Onun hakkındaki tek fikri
ne yapıyorsunuz?
orada ediniyor. Mobilet bilet satın alan kitle hakkındaki bil2018’in başında gelecek bir özellik var: Biletinizi satma segilerin tamamını onlara daha önceden sunabilecek; böylece
çeneği. Organizatörle kol kola çalışıp karaborsacılığı engelleyepazarlama kararlarını daha doğru verebilecekler. Yine bu tip
cek ve tüketiciyi de mağdur etmeyecek bir sistem yaratacağız.
bilgilerle firmalara gidip “Benim etkinliklerime gelenlerin
Yapmak istediğimiz diğer bir özellik de sezon kartı sahiplerinin
demografik yapısı şöyle; şu kadarı kadın, bu kadarı erkek; şu
gidemeyeceği maçlar için koltuk satma opsiyonu. Örneğin, Dayaş aralığındalar; şu bölgede oturuyorlar; bilet fiyatlarımın
rüşşafaka veya Fenerbahçe basketbol sezon kartı sahibisiniz ama
ortalaması şu kadar” diyerek alıp sponsor arayabilecekler.
16
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Mobilet’le yurtdışındaki etkinliklere de uzanma planınız var mı?

Yurtdışında görüştüğümüz birkaç tane biletleme firması
var fakat asıl hedefimiz yurtdışındaki etkinlikleri orada ve
Türkiye’de satıyor olmak. Mesela Zagreb’de Foo Fighters konser verecek ve biz de organizasyonun bir parçasıyız. Mobilet’i
oraya götürerek bilet satışını orada yapıp organizatörlere de
ihtiyaçları olan hizmeti orada vererek var olmak istiyoruz.
Yani Mobilet sadece Türkiye sınırları içinde kalmayacak; bizi
başka ülkelerde de göreceksiniz. Bir etkinliğe özel olarak değil; burada var olduğumuz gibi olmak istiyoruz.
İstanbul’un mevcut kültür-sanat ve eğlence dünyasını
değerlendirir misiniz? Mobilet’in şehrin kültür-sanat yaşantısına nasıl katkıda bulunacağını öngörüyorsunuz?

Çok büyük katkıda bulunacağımızdan eminim. Bu getirdiğimiz uygulama ve kolaylıklar daha fazla bilet sattıracak.
İstanbul’da çok etkinlik var fakat yeteri sayıda bilet satılmıyor. Gözlemlerime göre mekanların yüzde 70’i boş kalıyor.
Geriye kalan yüzde 30’un da neredeyse üçte biri davetli. Davetlilerin çoğunlukla gittiği etkinliğin tadını çıkarmadığını,
bu yüzden parasını vererek gidenlerin de şevkini kırdığını
gözlemliyoruz. Etkinliğe gitmek isteyenlerin önündeki engelleri kaldırıyoruz ve çok daha hızlı ve rahat şekilde bilet alabilmelerini sağlıyoruz. Onları kâğıttan ve kapıda beklemekten
kurtarıyoruz. Sistemde satın almak istediğiniz biletlerin eklendiği sepetin içine birtakım kurgular düşünüyoruz. Öncelikli satış, daha iyi bir kapıdan içeri girme, sahnenin önüne
geçebilme gibi. Sepet içinde bir etkinliğe bilet alana başka bir
etkinliğe avantaj gibi kurguların peşindeyiz. Bu arada, sadece
18
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bilet satmakla ilgilenmiyoruz. Kişi mekana nasıl ulaştı? İçerde ne yedi? Eğlendi mi? İyi vakit geçirdi mi? Dönüşü nasıldı?
Etkinliğe katılan kişinin baştan sona tüm deneyimiyle ilgileniyoruz ve bu deneyimi kapsayan çözüm ortaklarıyla işbirliklerine gitmek istiyoruz.
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Mobilet bünyesinde kağıt bilet sistemi tamamen
kalktı mı?

Geleneksel bileti tamamen ortadan kaldırmak istemedik.
Biletini kesinlikle bastırmak isteyenler için Mobilet Kiosk’lar
geliştirdik. Şu an bir kitabevi zinciriyle anlaşmak üzereyiz.
Kitabevinin seçili 15 noktasında Mobilet’in kioskları yer
alacak; bu kiosklardan biletinizi kağıda bastırabileceksiniz.
Öncelikle İstanbul’da insanların kolayca ulaşabileceği yerlere
yerleştireceğiz kioskları.
Çağrı merkeziniz var mı?

Var. Turkcell Global Bilgi’yle çalışıyoruz. “Oraya nasıl
giderim?” “Mekana ulaşabilir miyim?” “Arabamı park edecek yer var mı?” gibi soruları telefon ederek sormak isteyen
müşteriler oluyor. Biletini alamayan veya transfer edemeyen
müşterilerimizin sorunlarını da çözüyor.
Siz en çok hangi mekanlara gidip hangi etkinlikleri
takip ediyorsunuz? Neyi heyecan verici buluyorsunuz
kültür-sanat dünyasında?

Çok değişiyor aslında. Yıllar önce rockçı ve metalciydim.
Zevkim son dönemde biraz hiphop’a doğru kaydı. Kendrick
Lamar’ı severek dinliyorum mesela. Bomontiada ve Babylon’u çok seviyorum. Festivallere katılmayı da aynı şekilde. ■
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GELENEKSEL TARİFLERE
ÇAĞDAŞ YORUMLAR

Güney Fransa kıyıları
sofranızda

La Petite Maison taze malzemelerle hazırlanan, misafirlerine
sofistike lezzetler sunmayı amaçlayan bir mutfak anlayışı üzerine
kurulu. Nice mutfağının lezzetleri ile Güney Fransa’nın lezzetlerini yorumlayan usta şefler, sipariş verildiği anda sanatlarını icra
etmeye başlıyorlar. Taze ve mevsiminde malzemeler kullanılarak
hazırlanan siparişler şeflerin özel dokunuşlarıyla bir sanat haline
geliyor. Menüye eklenen ve mevsime göre içeriği değişen risotto
seçenekleri ve mango chutney ile servis edilen kaz ciğeri torchon
gibi özel seçenekler de mutlaka denenmeli.
Portakallı ördek but, Fransız fasulyesiyle sunulan Nice salatası, zeytinyağında ılık karides, Mafaldini makarna ve bearnaise
soslu ıstakoz gibi lezzetlerle klasikleşen La Petite Maison, konuklarına mevsime özel lezzetler de sunmaya devam ediyor. Kabak,
limon, domates, biber gibi yerel ürünler, deniz mahsulleri, et ve
taze makarayla birlikte bolca kullanılarak hafif ve sağlıklı bir pişirme tarzı ortaya koyuluyor. Başlangıçların çoğu ve ana yemek
tabağı ortak servise uygun biçimde sunuluyor. Böylece menüde
yer alan pek çok lezzet tadılmış oluyor.
La Petite Maison yoğun talep gören tatlılarına malt dondurmayla sunulan ılık çikolatalı mousse’u ekleyerek tatlı severlere de
şöhreti yaşatmayı hedefliyor. Yine bir başka klasik olan profiterol, mekânın en seçkin lezzetleri arasında. Kıtır kıtır, farklı bir
kıvama sahip hamuru ve yoğun pasta kremasıyla sunulan dev
profiterol sıcak sosla birlikte servis ediliyor. Size alışık olduğunuzun dışında bir lezzet sunan bu tatlı servisi adeta profiterolü ilk
kez tatmanızı sağlayacak.
Sevdiklerinizle bir araya geldiğiniz bir sofrada, hayalini kurduğunuz tüm lezzetlere aynı anda ulaşabilmenin yaratacağı mutluluğu düşünsenize... İşte, La Petite Maison konuklarına tam da
bunu vaat ediyor. ■

İstinyePark’a Güney Fransa kıyılarının lezzetli bir esintisini taşıyan La Petite Maison,
kapısından girdiğiniz anda kendinizi ünlü bir yıldız gibi hissedeceğiniz kadar ışıltılı.

S

izin için de yemek, bir yaşama gereksiniminden çok daha fazlasıysa rotanızı İstinyePark’a kırma vakti. Usta ellerin özenle
hazırlayarak size sunduğu, seyahat niteliği taşıyan enfes yemekler bir adım ötenizde. Nasıl mı? İstanbul’da yediğiniz bir
öğün sizi Güney Fransa kıyılarına götürecek. İstanbul’un ışıltılı şehir
hayatında yıldızlar sahnesinde bir yer bularak kendine has müdavim
kitlesini oluşturan La Petite Maison’dan bahsediyoruz! “Burada herkes ünlüdür” sloganıyla misafirlerini ağırlayan La Petite Maison, Fransız Riviera’sının ambiyansını İstinyePark markalar sokağına taşıyor.

BURADA SİZ DE ÜNLÜSÜNÜZ

La Petite Maison’u farklı kılan özelliği, konukların kendilerini
özel hissetmeleri için en ince detayına kadar düşünülerek hazırlanmış
konsepti. Orijinal Nice konseptine sadık kalınarak hazırlanan mekân,
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içeriye girdiğiniz andan itibaren Londra’da ya da Dubai’de efsaneleşen
ruhla sizi karşılıyor. Her zaman şık, alımlı ve bir o kadar da konforlu
ve rahat bir Akdeniz evini aratmayan özgün konsepti İstinyePark’ta
da birebir uygulanmış. Kendinizi şehir hayatından uzaklaşmış ve dinlenmiş hissedeceğiniz iki katlı mekânın alt katında ışıltılı bir bar ve
kendinizi doğada hissedeceğiniz yeşil bir bahçe terası bulunmakta.
Krem ve gri tonların hâkim olduğu dinlendirici dekorasyonun parçası olan özenle seçilmiş rahat koltuklar, özel tasarım aydınlatmalar, beyaz örtüler ve incelikli servisler alacağınız tadı artırıyor. Güney Fransa
mutfağının lezzetlerini modern ve yaratıcı bir sunumla birleştiren
La Petite Maison bölgenin yemek sanatını yansıtmanın yanı sıra, seçkin sanat eserlerinin de değer kattığı dekorasyonuyla konuklarına eşsiz bir deneyim sunuyor. İş sonrası akşam yemeği ya da lezzetli bir tatlı
molası için de mekânı tercih edebilirsiniz.

BİZ’D
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Gurme

Capricorn

Capricorn

The Populist

Delimonti

Delimonti

Kışa özel menülerle
bu sezon daha da lezzetli
İstanbul’un ünlü restoranları kış sezonunu karşılamaya hazır. Farklı
mutfaklardan lezzet seçkileri sunan restoranlar, menüleri kadar şehrin en
dingin noktalarındaki mekanlarıyla da özel bir deneyim yaşatıyor.
GELENEKSEL LEZZETLER

Anadolu’nun zengin malzeme çeşidini ve geleneksel pişirme tekniklerini, evrensel mutfak anlayışıyla birleştiren Delimonti, menüsünü kış mevsimine uygun tatlarla yeniledi. Gastronomi market ve
restoran konseptini bir arada sunan Delimonti’nin kış menüsünde
kök sebze çorbasından kuzu tandıra, zerdeçallı tavuktan dana döşe
kadar yeni ve iddialı lezzetler yer alıyor. Menüde taze ve mevsimsel
mahsullerle zenginleşen salata seçenekleri arasında bahçe yeşillikleri,
elma ve vinegret sosla lezzetlenen bahçe salatası ve portakal, keçi tulum peyniri ve cevizle hazırlanan roka salatası var. Zeytinyağlı seçeneklerine zeytinyağlı kök ıspanak, nar ekşili zeytinyağlı biber dolması
ve pırasa közlemeyi ekleyen Delimonti, tatlı severleri de unutmadı.
Yenilenen menüde, başta kaymaklı incir tatlısı olmak üzere birçok
tatlı seçeneği yer alıyor.
Ambiyansı ve lezzetleriyle akşam yemekleri için ideal mekanlarından biri olan ve yılbaşı akşamı için iddialı bir şekilde hazırlanan
Delimonti, yılbaşı hediyeleri için de doğru adres. Farklı boyutlarda
hediye sepeti seçeneklerini sunan Delimonti’de misafirler, birbirinden lezzetli reçel, zeytinyağı, nar ekşisi çeşitleri, lokum, kahve, çikolata, yöresel peynirler ve şarküteri ürünleri arasından seçim yaparak
yılbaşı hediye sepetlerini kendilerine özel olarak hazırlatabiliyor.

HİNDİSİZ YILBAŞI OLMAZ

40’ı aşkın restoran sayısıyla Türkiye’de etin en güvenilir adreslerinden biri olan Günaydın, zengin menüsüyle her sene yılbaşı sofralarını lezzet şölenine dönüştürüyor. Günaydın’ın özenle hazırlanan
hindisi, bu yıl da kalabalık yılbaşı yemeklerini taçlandıracak. Hindi22
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Günaydın

nin iç pilavını doğranmış kuzu ciğeri, fıstık, pirinç ve kuş üzümüyle
zenginleştiren Günaydın, bu özel yılbaşı yemeğini özel sos ve kestaneyle birlikte sunuyor. Günaydın’ın ustalığıyla hazırlanan ve yılbaşı
yemeğini ziyafete dönüştüren hindi, tercihe göre tam ve yarım olarak
da sipariş edilebiliyor.

ÖZEL BİR KIŞ

Lacivert

Eşsiz manzarası ve lezzetleriyle misafirlerine her zaman en iyiyi
sunan Lacivert, Aralık ayı boyunca mevsimsel lezzetlerde hamsi ve
turp otunu sofralara taşıyor.
Lacivert’in baş şefi Hüseyin Ceylan ve ekibi, Aralık ayının en lezzetli balığı hamsiyi tavada, ızgarada ve pilaki olarak sunuyor. Şef Ceylan, misafirlerle birebir ilgilenerek onların damak tadına göre tercih
ettikleri pişirme tekniklerini de özel olarak uygulayabiliyor. Lacivert’in Aralık ayı boyunca dönemsel olarak sunacağı bir diğer özel
lezzet ise turp otu. Ege Bölgesi’nde yetişen turp otu, mideyi rahatlatma özelliğiyle biliniyor. Daha çok salatalarda kullanılan bu özel ot,
haşlanıp limonla harmanlanınca özgün bir tat ortaya çıkıyor. Boğaz’a
hâkim konumu ve kaliteli hizmet anlayışıyla Lacivert, mevsimin taze
lezzetlerini en özel şekilde hazırlayarak sunmaya devam ediyor.

2018’İ THE POPULIST’TE KARŞILAYIN

Yeni yıla muhteşem bir atmosferde girmek istemez misiniz? bomontiada’da tarihi bira fabrikasının mimarisini modern dokunuşlarla yeni bir döneme taşıyan The Populist, ustalıkla işlenmiş craft
tatları ve imza lezzetleriyle 2017’yi unutulmaz bir yılbaşı eğlencesiyle
uğurlamak isteyenleri bekliyor. The Populist, yılbaşı için misafirlerine farklı paket alternatifleri sunuyor. The Populist’in 31 Aralık
özel menüsünde kızarmış tavuktan çıtır kalamara kadar zengin atış-

tırmalık alternatiflerinin yanı sıra, brisket et salata, peynirli pizetta
gibi hafif lezzetler de yer alıyor. Ana yemekte ise The Populist’in özel
reçetesiyle hazırlanan hindi damaklarda iz bırakacak. Yeni yıla tatlı
bir merhaba içinse yoğun çikolata sosuyla servis edilen cheesecake
yılbaşı menüsünün seçenekleri arasında. Özellikle arkadaş gruplarıyla birlikte gelmek isteyenlerin tercih ettiği üst salonu için de ayrı bir
paket hazırlayan The Populist, dana kaburga ve tütsülenmiş dana sosis başta olmak üzere birçok craft lezzetini de misafirlerine tattıracak.
The Populist’in popüler DJ’i Mr. Murdoc’un yanı sıra konuk
DJ’lerin canlı müzik performanslarıyla yeni yıla dolu dizgin gireceksiniz.

BOĞAZ’IN EN GÜZELİ

Akdeniz deniz ürünlerini en iyi malzemeleri kullanarak basit
ve sağlıklı pişirme yöntemleriyle sunan Capricorn, yeni menüsüyle
misafirlerine unutulmaz lezzetler sunuyor. Yeni menüdeki soğuk
başlangıçlar arasındaki palamut ve somon tartar, hafif tütsülenmiş
olarak hazırlanıyor. Fırınlanmış balkabaklı hamsi ise maydanoz ve
karamelize soğanla servis ediliyor. Yenilenen menünün favori ürünü paella, şefin özel reçetesiyle hazırlanıyor. Ağır ateşte pişmiş fener
madalyon ve badem sütünde deniz levreği de yeni menünün merak
uyandıran özel lezzetleri arasında.
Capricorn’un yenilenen tatlı menüsü, yemeklere keyifli bir kapanış yapıyor. Vanilyalı ve balkabaklı olarak iki farklı seçenekte
sunulan cheesecake ile kestaneli ve marzipan kremalı tart, tatlı konusunda da Capricorn mutfağının iddiasını ortaya koyuyor. Ambiyansı, müzikleri ve benzersiz Akdeniz mutfağıyla Capricorn’un yeni
menüsünü keşfetmek isteyenler, restoranın eşsiz Boğaz manzarasıyla
bütünleşen ambiyansını deneyimlemeye davetli. ■
BİZ’D
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İpek Yolu’nda seyyah
olmaya var mısınız?
Antur Turizm, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ortaklığında
geleneksel İpek Yolu üzerinde görülecek önemli noktaları keşfetmek isteyen meraklı
gezginler için eşsiz bir deneyim sunuyor: Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi.

İ

pek Yolu... O yol üzerinde sadece tüccarlar gezinmemiş; bilgeler, ordular, fikirler, dinler ve kültürler de iç içe geçmiş ve
birbirine eklemlenmiş. Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanmış, kültürel paylaşımların ve ticaretin kalbi olarak yıllar boyunca binlerce seyyaha ev
sahipliği yapmış. Orta Çağda Antakya’dan başlayıp, Gaziantep’ten
geçerek İran ve Afganistan’ın kuzeyindeki Pamir Ovası’na kadar
giden; Anadolu’da Gaziantep ve Malatya’yı geçip Trakya üzerinden; Ege kıyılarında İzmir, Karadeniz’de Trabzon ve Sinop, Akdeniz’de ise Alanya ve Antalya gibi önemli limanlar üzerinden Avru-
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pa’ya ulaşan İpek Yolu’nu Antur Turizm’le keşfetmeye ne dersiniz?
Proje kapsamında Türk Konseyi üye ülkeleri Türkiye, Azerbaycan,
Kırgızistan ve Kazakistan’ı içeren tek bir tur sayesinde İpek Yolu’nun
bu ülkelerdeki zengin kültürel ve tarihi izlerini takip edebileceksiniz.
14 günlük program boyunca benzersiz ve macera dolu bir
tecrübe yaşamaya hazır olun. Türkiye’de İstanbul-Kayseri-Nevşehir (Kapadokya), Aksaray-Konya-İstanbul; Azerbaycan’da Gence,
Şeki, Şamahi ve Bakü; Kazakistan’da Almatı, Şimkent, Türkistan
ve Taraz; Kırgızistan’da ise Bişkek, Narın, Taş-Rabat, Çolpon Ata
(Issık-Göl) sizi bekliyor.

TARİHİ İPEK YOLU CANLANIYOR

İpek endüstrisi, eski çağlardan beri pek çok milletin hayatında çok önemli bir yer tuttu. Uzakdoğu’dan gelen ipek ve baharat, uluslararası ilişkilerde önemli bir yol oynadı ve Doğu kültürünün Batı tarafından tanınmasını da sağladı. Doğu’nun ipeği
ile baharatının kervanlarla batıya taşınması, Çin’den Avrupa’ya
ulaşan ticaret yollarını oluşturdu. Orta Çağda ticaret kervanları, Çin’in Xian kentinden hareket ederek Özbekistan’ın Kaşgar
kentine gelirler, burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek
Afganistan ovalarından Hazar Denizi’ne, ikinci yolu izleyerek de
Karakurum Dağları’nı aşıp İran üzerinden Anadolu’ya ulaşırlardı. Ardından, denizyoluyla veya Trakya üzerinden karayoluyla
Avrupa’ya giderlerdi.
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandıktan sonra, İpek Yolu’nun hem bir ticaret yolu, hem de tarihsel ve
kültürel değer olarak yeniden canlandırılması gündeme geliyor.
Bu yol boyunca inşa edilmiş ve artık kullanılmayan yapıların, yeni
işlevler kazandırılarak korunmaları ve yaşatılmaları için çalışmalar başladı bile.

ANADOLU’DAN BAŞLIYOR

Modern İpek Yolu turu Anadolu’da, Mimar Sinan’ın memleketi Kayseri’de başlıyor. Gevher Nesibe Şifahanesi, Hunat Hatun
Camii, Vezir Han ve Kapalı Çarşı’yı ziyaret ettikten sonra Nev-

şehir’de Paşabağ ve Güvercinlik Vadisi’ni gezebilir; ardından birbirinden güzel Türk müzikleri eşliğinde Türk mutfak kültürünü
tanıma imkanı bulabilirsiniz. Kapadokya’nın muhteşem manzaralarını balon turu ile havadan görebilir; ardından Göreme Açık
Hava Müzesi, Göreme Vadisi ve Ürgüp’te Üç Güzelleri ziyaret edebilirsiniz. Kadim İpek Yolu’nu takip ederek otobüsle Selçuklu başkenti ve Mevlana’nın memleketi Konya’da geçmişi yeniden yaşayacaksınız. Konya’da Karatay Medresesi, Mevlana Müzesi ve İnce
Minareli Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra İpek Yolu tarihinde çok
önemli yere sahip kültürler başkenti İstanbul’a geleceksiniz. İpek
Yolu ticaretinde çok önemli yere sahip Mısır Çarşısı ve Sultanahmet Meydanı’nı gezdikten sonra muhteşem gece manzarası eşliğinde İstanbul Boğazı’nı tekneyle turlayacak, ardından Azerbaycan’a gitmek üzere yola koyulacaksınız.

AZERBAYCAN GÜZELLİKLERİ

Modern İpek Yolu turu kapsamında Gence’ye geldikten sonra
şehrin önemli eserlerinden Genceli Nizami Türbesi ve İmamzade
Camii’ni ziyaret edeceksiniz. Mesheti Gencevi’nin müzesini gezerken bir Türk kadınının tarihte ne tür başarılara imza attığına
şahit olacaksınız. Geleneksel İpek Yolu üzerinde bir ipek şehri
olan Şeki’ye geldiğinizde Kafkaslar’ın kadim kilisesi Arnavut Kilisesi, İpek Yolu Kervansarayı, Hanlar Sarayı ve diğer tarihi mekânları görecek; “şirin” adı verilen Şeki helvasının nasıl yapıldığını izBİZ’D
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leyeceksiniz. Tarihi İpek Yolu’nu takip ederek kendinizi 20 bin yıl
önce taşlara çizilen resim ve yazılarla dolu, Bakü yakınlarındaki
Kobustan Arkeoloji Müzesi’nde bulacaksınız. Ateşin ve rüzgârın
şehri Bakü’de eski şehir ve müzeler ile tanışacaksınız.

MİSTİK BİR DURAK

Kazakistan’ın kültür başkenti ve İpek Yolu’nun önemli merkezi Almatı’da şehir turunun ardından avcı kuşlar gösterisini izleyerek büyüleneceksiniz. 13 saat süren maceralı bir yataklı tren
yolculuğu ile İpek Yolu güzergâhını takip edip Kazakistan’ın manevi başkenti, Hoca Ahmet Yesevi’nin memleketi Türkistan şehrine geleceksiniz. Timur Han tarafından yaptırılan Hoca Ahmet
Yesevi Türbesi’ni, Hoca Ahmet Yesevi’nin yaşadığı evi ve tarihi
hamamı ziyaret etmezseniz turun Kazakistan ayağı eksik kalır.
Dahası, Türk tıp bilgini Farabi’nin dünyaya geldiği, Çin seferine
çıkan Timur Han’ın 1405 yılında vefat ettiği yer olarak da bilinen
eski antik şehir Otrar (Farap) kenti kalıntıları da sizi geçmişe doğru mistik bir yolculuğa çıkaracak.

DUYGU DOLU ANLARA HAZIRLIKLI OLUN

Adını yeşil çayırdan alan Çimkent’te İpek Yolu’nun kadim
merkezlerinden İştripce (Sayram) kentini ziyaret ettikten sonra,
“siyah taşlı dağ” anlamına gelen Sayram dağının muhteşem manzaralarını seyrederek Kazakistan’ın Taraz şehrine geleceksiniz. Taraz’da Karahanlılar devleti dönemi şehir kalıntıları, Taraz Müzesi,
aşk ve sevginin sembolü Ayşe Bibi Türbesi ve Karahanlılar döneminde yapılan İpek Yolu kervansaraylarını göreceksiniz.

BİŞKEK’TE KIRGIZİSTAN KÜLTÜRÜ

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te ilk gece konaklamadan
sonra, ünlü bilgin Yusuf Has Hacib’in yaşadığı Balasağun tarihi
antik kentindeki Burana’ya varacaksınız. Tarihi Burana Minaresi’ne çıkacak, ulusal Kırgız Kök Boru at oyunlarını izleyerek
at yarışları ile ilgili önemli bilgiler edineceksiniz. Geleneksel bir
köy evinde Kırgız mutfağına özgü öğle yemeği yedikten sonra,
Tanrı Dağları arasında kartal yuvasını andıran Narin şehrine
geleceksiniz.

İPEK YOLU’NUN SONRAKİ DURAĞI
TAŞRABAT

Tanrı Dağları’nın zirvesindeki yaylalardan geçen İpek Yolu’nu
takip ederek muhteşem ve etkileyici manzaralar eşliğinde Taşrabat Kervansarayı’na varacaksınız. Modern İpek Yolu güzergâ26
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hındaki dağlar, yaylalar ve obalar bir tabloyu andıran güzellikte.
At, deve, büyük ve küçükbaş hayvan sürüleri İpek Yolu’nun canlı
şahitleri adeta. Üç bin metrelik Tanrı Dağları’nın zirvesinde bulunan, Karahanlılar dönemine ait Taşrabat Kervansarayı, Doğu
Türkistan’ın Kaşgar şehrine çok yakın bir mesafede bulunuyor.

ÇOLPAN ATA VE CENGİZ AYTMATOV

Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi tanıtım gezisinin son gününde Issık Göl sahilinde konaklayacaksınız. Adını Çolpan Ata
adlı bir Alperen Türk dervişinden alan Çolpan Ata’daki Ruh Ordo
Açık Hava Müzesi’ni ziyaret edip Issık Göl bölgesini gezeceksiniz.
Kırgız ve Türk dünyasının büyük yazarlarından Cengiz Aytmatov’un adının verildiği Ruh Ordo Açık Hava Müzesi ve Kültür
Merkezi, ünlü yazar Aytmatov’un düşünce ve fikirlerine uygun
olarak inşa edilmiş. Müzede çok önemli eserler sergileniyor ve
bütün inançlara yönelik ibadethaneler, konferans salonu ve kültür
merkezi bulunuyor. Tanrı Dağları’nın eteğinde bulunan, dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Issık Göl’de tekne turu yaptıktan
sonra kaya yazıları ve resimlerinin yer aldığı Saymalı Taş (Petroglif) Açık Hava Müzesi’ni gezip muhteşem İpek Yolu turunu
tamamlayacaksınız. ■

ANTUR İPEK YOLU’NDA
2014 yılında Bodrum’da düzenlenen ‘turizm
işbirliği’ temalı ‘Türk Konseyi 4. Zirvesi’ sırasında Türk
Konseyi üye ülkeleri devlet başkanlarının verdikleri
talimatlar ve ayrıca Türk Konseyi’nin turizmden
sorumlu bakanları tarafından alınan kararlar
doğrultusunda Türk Konseyi, tarihi İpek Yolu’nu çekici
bir turizm güzergahı haline getirmek üzere, ‘Türk
Konseyi-Modern İpek Yolu Ortak Tur Paket Projesi’ni
tasarlamış ve geliştirmiştir.
Projeyi uygulamak üzere, üye ülkelerin önde
gelen 11 tur operatörünün yer aldığı konsorsiyum
2016 yılında kurulmuş ve Türkiye’den Antur Turizm
konsorsiyumun koordinatör tur operatörü olarak
belirlenmiştir. Projenin yerel, bölgesel ve uluslararası
düzeyde teşvik edilmesini sağlamak amacıyla
Kırgızistan Issyk Kul’da 2016 yılında düzenlenen Türk
Konseyi Turizm Bakanları Üçüncü Toplantısı sırasında
‘Türk Konseyi – Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi
Projesi İletişim Stratejisinin Başlangıç Yol Haritası’
turizm bakanları tarafından onaylanmış ve yine aynı
toplantı sırasında konsorsiyumun tur operatörleri,
BM Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) küresel etik
kurallarını imzalamışlardır.

Detaylı bilgi almak için turlar@antur.com.tr adresine e-mail gönderebilir ya da 0212 354 22 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Seyahatiniz boyunca Instagram paylaşımlarınızda #anturturizm, #anturtravel ve #anturseyahat hashtag’lerini kullanmayı unutmayın.
BİZ’D
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Crate and Barrel
sofralara lezzet katıyor
Tasarım ve fonksiyonelliği bir arada sunan ürünleriyle hayatı kolaylaştıran Crate
and Barrel, küçük lezzetlerle mutfakları donatıyor. Eşsiz gurme deneyimleri
artık evinizde de yaşayabilirsiniz.
İTALYAN LEZZETLERINI MUTFAĞINIZDA
HAZIRLAMAYA NE DERSINIZ?

Crate and Barrel’ın kullanışlı ve şık tasarıma sahip Atlas
150 makarna yapma aleti, sadece birkaç dakika içinde linguini, spagetti veya lazanya hazırlamayı mümkün kılıyor. Atlas
150, çelik çevirme kolu ile sayesinde istenen makarna şeklini
hemen kesiyor ve merdaneleri sayesinde hamuru kolaylıkla
açıyor.
Makarnanızın hamurunu hazırladıktan sonra pişirmek
için modern çizgilerle tasarlanmış ve makarna haşlama amaçlı
tasarlanan bir iç hazneye sahip Calphalon Contemporary ya28
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pışmaz çok amaçlı tencere setini kullanabilirsiniz.
Makarnanıza dilediğiniz sosla lezzetlendirmek için Calphalon Signature yapışmaz kapaklı sos tenceresi en büyük
yardımcınız olacak. Keyifle hazırladığınız makarnanızı göz
dolduran bir sunumla tamamlamak için de domates desenli
makarna servis tabakları en keyifli seçim.
Crate and Barrel lezzetiyle damaklara, sunumlarıyla da
gözlere hitap eden makarnalar ve kahve kokulu ürünler için
sizi Akasya, Zorlu Center, Ankara Next Level AVM, Bodrum
Midtown AVM, Bodrum Yalıkavak mağazalarının yanı sıra
crateandbarrel.com.tr adresine bekliyor.

KAHVE KOKUSUNU EVLERI DOLDURUYOR

Crate and Barrel, geniş ürün yelpazesi ile kahve tercihinize en uygun kahveyi hazırlamanız için ilham kaynağı oluyor.
Ocak üstünde kullanılan Bialetti® moka espresso makinesi,
kahve severlerin vazgeçilmezi olacak. Enfes bir espresso için
tek yapmanız gereken, makinenin alt haznesine su doldurmak, filtresine de espresso veya ince öğütülmüş kahve ilave
etmek ve makineyi ocak üzerine yerleştirmek. Kendine özgü
kubbe kapağı ve klasik piston tekniğiyle zengin aromalı kahveler yapmanızı sağlayacak Bodum® Chambord Bakır French
Press, bakır kaplama gövdesiyle dikkat çekiyor. Bodum® Columbia Paslanmaz Çelik Termal French Press ise geniş tutacağı ve çevirmeli kapağıyla klasik demliği günümüzün modern mutfakları için biçilmiş kaftan. Paris kafelerinden yola
çıkılarak tasarlanmış Eileen French Press ise cam haznesini
çevreleyen ve modern geometrik motiflerden oluşan beyaz
paslanmaz çelik ile göz dolduruyor.
Crate and Barrel, kahvenizin saklama aşaması için, kahvenin tadını değiştiren oksijene geçit vermeyen Airscape kahve
kutusunu öneriyor. Airscape kahve kutusunda kullanılan patentli kilit sistemi, havayı dışarı atarak kapağın yerine oturmasını sağlıyor. Kokusuyla gönülleri fetheden kahvenizin sunumu için 1900›lü yılların Viyana dekorasyon stilinden esintiler
taşıyan Kathleen Wills tasarımı Staccato fincanı ve modern
hatlarla tasarlanmış Irish Coffee bardağı ideal. ■
BİZ’D
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Hem tanıdık
hem yepyeni

Alice Sara Ott

Emma Shapplin

Doğuş Grubu bünyesindeki D-Marin Turgutreis’in ev sahipliğinde hayat bulan D-Marin
Klasik Müzik Festivali bu yıl Bodrum Müzik Festivali adıyla gerçekleşti.

Hüsnü Akhan-Yalçın Tura

B

Fazıl Say
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odrum semalarında yine müzik sesleri duyuldu.
Doğuş Grubu’nun kurucu destekçiliğiyle 2005
yılından bu yana Türkiye’nin ve dünyanın önde
gelen orkestralarını, müzisyenlerini Bodrum yarımadasında bir araya getiren Uluslararası D-Marin Klasik Müzik Festivali, 13. yılında Bodrum Müzik Festivali
adını aldı.
Yeni adıyla Bodrum’un tarihi dokusu ve eşsiz doğasına yayılan Bodrum Müzik Festivali, 12-16 Ağustos 2017
tarihleri arasında düzenlendi. Sabahın ilk saatlerinden
gece yarısına kadar süren festivalde, beş gün boyunca
klasik müzik etrafında şekillenen farklı disiplinlerden
etkinlikler de gerçekleşti. Yaratıcı düşünce, ritim-dans
ve plastik sanatlar içeren çocuk atölyeleri, Başka Sinema ile açık hava film gösterimleri, d.ream Akademi ile
tadım etkinliği, Onur Behramoğlu ve Jehan Barbur ile
yapılan müzik ve edebiyat söyleşileri festival takipçilerini mest etti. Ayrıca, Gaia Gallery küratörlüğüyle festival boyunca The Marmara Bodrum’da gerçekleşen
Social Circus isimli sergi ziyaretçilerine, Bodrum’u kültür, sanat ve müzik etrafında deneyimleme fırsatı sundu.Sanat programını Pozitif’in üstlendiği festival, beş gün
boyunca Alice Sara Ott, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası,
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Emma Shapplin, Leticia Moreno, Fazıl Say, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası, Kerem Görsev Trio & Karşıyaka Oda Orkestrası, Semplice
Quartet, İklim Tamkan & Senem Demircioğlu, Leszek Mozdzer, Nil Kocamangil & Agapi Triantafyllidis, İstanbul Barok
Orkestrası ve Borusan Quartet gibi önemli müzisyen ve orkestraları ağırladı. Ayrıca, festival kapsamında İstanbul
Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
Müzikoloji bölümünün de kurucusu ünlü besteci, müzikolog ve müzik teorisyeni Yalçın Tura’ya onur ödülü
takdim edildi.

Bir Bodrum Hikâyesi - İstanbul Barok Orkestrası
Borusan Quartet
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mindeki orkestra, geceyi Mozart’ın Don Giovanni operası uvertürüyle açtı. Leticia Moreno 1762 Nicolò Gagliano
yapımı kemanıyla, bestecinin “konçerto içinde saklı bir
opera” olarak tabir edilen 5 No.’lu Keman Konçertosu’nu
seslendirdi. Konser, Rachmaninoff ’un 2 No.’lu Senfoni’siyle devam etti.

Rengim Gökmen - Selçuk Yöntem - DÇSO

BİR BODRUM HİKÂYESİ

Bu sene ilk kez, ödüllü seyahat yazarı Saffet Emre
Tonguç rehberliğinde Bir Bodrum Hikayesi programı
gerçekleştirildi. Yazarın engin bilgileriyle masal gibi anlattığı hikayelerin ilki 14 Ağustos Pazartesi akşamı, ikincisi ise 16 Ağustos Çarşamba akşamı Bodrum Mozole
Anıt Müzesi’nin kazı alanında yankılandı. Ardından da
Borusan Quartet, binlerce yıllık kalıntıların arasında klasik müzikseverlerle buluştu.

FAZIL SAY’DAN BEŞ KERE BİS

Semplice Quartet

İçimdeki Çocuk Atölyesi

FESTİVALİN İLK AKŞAMINDA
DOĞUŞ ÇOCUK SENFONİ
ORKESTRASI SAHNEDEYDİ

Bodrum Müzik Festivali 13. yılına Doğuş Çocuk Senfoni
Orkestrası’nın 12 Ağustos Cumartesi, D-Marin Turgutreis’te
verdiği konserle başladı. Doğuş Holding’in bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı DÇSO, daimi şefleri Prof. Rengim
Gökmen yönetiminde değişik bir yapılanmayla sahnedeydi.
DÇSO bünyesinde ilk orkestra deneyimlerini yaşamış, 18 yaşından sonra mezun olup ayrılarak, şimdilerde yükseköğrenimlerine yurtiçi ve yurtdışında devam eden ya da profesyonel müzik
yaşantılarına atılmış olan eski öğrenciler de orkestra bünyesinde
performans sergiledi. DÇSO, ilk olarak Yalçın Tura’nın Karcığar,
Nikriz ve Nişâbûr makamlarından esintiler içeren Toccata’sını
çaldı. Sonrasında Japon asıllı Alman piyanist Alice Sara Ott,
DÇSO eşliğinde, Çaykovski’nin ihtişamlı 1. Piyano Konçertosu’nu seslendirmek için sahnedeki yerini aldı. Konserin ikinci
yarısında Rus Beşlerinden Mussorgsky’nin başyapıtı “Bir Sergiden Tablolar’’ eseri, usta oyuncu Selçuk Yöntem’in anlatımıyla
ilk defa Türk ve Dünya edebiyatından şiirlerle birlikte sunuldu.

Bir Bodrum Hikâyesi - Saffet Emre Tonguç

Leticia Moreno & Şef Valery Platonov

Festivalin dördüncü Akşam Konseri’nde Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası ve Fazıl Say, Turkcell
Sahnesi, D-Marin Turgutreis’te klasik müzikseverlerle
buluştu. Seksen yıllık geleneğiyle Valery Platonov şefliğindeki Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası, Alman romantik bestecisi J. Brahms’ın 2. No.’lu Senfonisi’ni
seslendirdi. Konserin ikinci yarısında ise dünyaca ünlü
piyanist Fazıl Say, Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası eşliğinde Beethoven 5 No.’lu Piyano Konçertosu’nu
yorumladı. Konser bitiminde seyircinin coşkulu alkışları
üzerine beş kez bis yapan Fazıl Say, repertuvarındaki “İstanbul’da Bir Kış Sabahı” (Sait Faik) gibi eserlerini seslendirdi ve yine müzik severlere bütün bir yıl boyunca
unutamayacakları eşsiz bir müzik deneyimi yaşattı. ■
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası

DÜNYA YETENEKLERİ BİR ARADA

Sınır tanımayan sesini İtalyan edebiyatının hamurunda yoğuran Fransız soprano Emma Shapplin, 13 Ağustos Pazar akşamı Turkcell Sahnesi, D-Marin Turgutreis’te klasik müzikseverlerle buluştu. Shapplin, Carmine Meo (1997) ve Etterna (2002)
albümlerinden şarkılarını dünyanın en köklü orkestralarından
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdi.
Dünyaca ünlü Rusya Devlet Akademi Senfoni Orkestrası,
14 Ağustos Pazartesi akşamı, yükselen yıldız Leticia Moreno’ya
eşlik etti. Çaykovski Perm Akademik Opera ve Balesi’nin müzik direktörü, opera uzmanı Rus şef Valery Platonov yöneti32
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Volkswagen Arena’da etkinlik zamanı

POZİTİF’TE
SEZON
BAŞLADI
Bu sezon ajandalarınızın
sayfalarını doldurmaya
hazır olun. Babylon ve
Volkswagen Arena’da
müziğin tüm türlerini
dinleyecek, bomontiada
ALT’ta sanatın farklı
dallarıyla buluşacaksınız.

Babylon şehrin
nabzını tutmaya
devam ediyor
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Babylon bu sezon yine müzik severleri coşturuyor. Türkiye
rock müzik sahnesinin özlenen isimlerinden Vega yeni albümü ‘Delinin Yıldızı’yla 13 Aralık Çarşamba akşamı Babylon’da. Vega, iTunes en çok satan albümler listesinde bir
numaraya yükselen yeni albümünden parçaların yanı sıra,
geçmişten sevilen şarkılarını da seslendirecek. Türkiye’nin
sevilen genç seslerinden Kalben ise 14 Aralık’ta -S-World
Bir Dünya Konser kapsamında bir kez daha Babylon’da
olacak. 16 Aralık Cumartesi gecesi Omar Souleyman, yeni
albümü ‘To Syria, With Love’ın ardından yeniden Babylon sahnesinde. Bugüne kadar 500’den fazla video
kaydı ve birçok YouTube videosu bulunan Omar
Souleyman, Glastonbury, Bonnaroo, Pitchfork Paris ve Roskilde gibi festivallerde de sahne aldı. 22
Aralık Cuma akşamı da Balkan ve gypsy müziğine kozmopolit bir ses katan Shantel, Club Guerilla’nın 30. yıldönümü
kapsamında düzenlediği Shantology // 30 Years
of Club Guerilla turnesi
kapsamında Babylon’da
Midnight Session’da DJ setinin başına geçecek. Biletler,
Mobilet iOS ve Android uygulamaları ile
mobilet.com üzerinden ve Babylon Gişesi’nden satın alınabiliyor.

Yüksek sesli canlı performans altyapısıyla çok yönlü, dinamik, öncü ve özgün deneyimlerin merkezi
Volkswagen Arena, basketbol maçları ve konserlerle
dolu kış sezonunda gerçeküstü deneyimlerin buluşma noktası.
Darüşşafaka Basketbol, D.İ. Büyükçekmece ile 10
Aralık 2017 Pazar günü Volkswagen Arena’da karşılaşacak ve sporseverlere basketbol ziyafeti yaşatacak.
EuroCup’ta oynadığı dört maçından da galibiyetle
ayrılan Darüşşafaka, gruptaki en yakın takipçisi Fiat
Torino ile liderlik için 20 Aralık 2017’de sahaya çıkacak. 14-15-16 Aralık tarihlerinde ise bu yıl beşincisi
gerçekleşecek ZUBİZU Yılbaşı Alışveriş Günleri, her
yıl olduğu gibi ilgiyle takip edilen dünyaca ünlü markaları ziyaretçilerle buluşacak.
‘The Optimist’ albümleriyle büyük beğeni kazanan
dünyaca ünlü rock topluluğu Anathema, Avrupa turnesi kapsamında 17 Aralık Cuma günü Volkswagen
Arena’da sahne alacak. Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, yeni eseri ‘Yürüyen Köşk’ün İstanbul
prömiyerini 23 Aralık 2017 Cuma günü Volkswagen
Arena’da yapacak. Müzikseverlerin yoğun ilgisiyle
aynı gün üst üste iki kez sahnelenecek olan ‘Yürüyen
Köşk’ kapsamında Fazıl Say, Atatürk Anısına Opus
72” eseriyle Atatürk’ün Yalova’daki Millet Çiftliği’nde yaşayan çınar ağacı ve köşkün hikâyesini, eşsiz
melodiler eşliğinde dinleyiciye anlatacak.

Sanatın binbir hali
İlk yılında Türkiye ve dünyadan sanatçıların katıldığı sergileriyle ses
getiren bomontiada ALT, değişen yüzüyle genç yaratıcıların buluşabilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri ve diyalog geliştirebilecekleri bir platforma dönüşüyor. bomontiada ALT, yeni dönemde A
Corner in the World’ün yön verdiği programıyla performans sanatları ve görsel sanatlar, ses ve malzemelere başvuran pratikler arasında
köprüler kuran yenilikçi işlere alan açıyor. bomontiada ALT bu sezon da performanslar, müzik programları, film gösterimleri ve lounge buluşmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. bomontiada
ALT’ın programında Fatih Gençkal’ın (ELLİPSİS), Semih Fırıncıoğlu’nun İKİ, Nursev Irmak Demirbaş’ın Bir Evren Tasarlama Denemesi performansları devam ediyor. Emre Koyucuoğlu’nun Punta Atmak
ve Canan Yücel Pekiçten’in All About the Heart performansları da
Aralık’ta sanat severleri bekliyor.
bomontiada ALT’ın müzik programı kapsamında ise perküsyon sanatçıları yer alıyor. Hoşnutluk Vadisi Orkestrası, Big Beats Big Times
ve Amy Salsgiver invites Nohlab & NOS Visuals, RE-Connect Aralık
ayı müzik programı kapsamında bomontiada ALT’ta sahne alacak.
Lounge Buluşmaları’nda ise Tuğçe Tuna ile Türkiye’de Çağdaş Dans
Konuşmaları No:3, Nursev Irmak Demirbaş’ın konuk olacağı Hisler
Arşivi’nin üçüncüsü, Semih Fırıncıoğlu’nun konuşması İzleyici İzlemeye Neden Gelsin? yapılacak. Etkinlikler için biletler, Mobilet iOS
ve Android uygulamaları ile mobilet.com üzerinden alınabiliyor.
BİZ’D
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Doğuş Perakende markalarıyla
kış sıcacık geçecek
Sonbahar/Kış kreasyonları podyumlarda kendini göstermeye başladı
Gucci bile. Bu kış içinizi
ısıtacak tasarımlarla ışıldayın.

Emporio Armani

Giorgio Armani

ERKEK KOLEKSIYONLARI RENGARENK
Minimal çizgilerin klasik şıklığa dönüştüğü bir sezon erkekleri bekliyor. 2017-18 sonbahar-kış modasına ait en çarpıcı trendlerine göz atın.

Loro Piana

Giorgio Armani

Emporio Armani

Gucci

UZUN PALTO MESAİSİ
Zamansız tasarımlar usta el işçiliğiyle birleşince ortaya uzun boy
paltolar çıkıyor. Dinamik ve rafine bir görünümün temsilcisi olan modeller sayesinde romantik ve gezgin olmak kolaylaşıyor. Erkekleri asker
yeşilleri, neftiler ve siyahların hakimiyetinde sıradışı bir kış bekliyor.

PASTEL TONLARIN HAKİMİYETİ
Çöllerin hakimi kahverengi ve bej, güllerin rengi pembe ve okyanusun derin mavili tonları bu sezonun trendleri olacak. Hem sokak
stilinde hem de havalı ortamlarda rahatlıkla tercih edeceğiniz renk
tonları görünümünüze sıcaklık katacak.

PLEKSİ KUMAŞ MI?
Evet doğru gördünüz, pleksi kumaşlar, sonbahar ve kış aylarında
trendsetter’ların radarına girdi. Gerek trençkot gerekse denimlerle
flört eden yeni akım, gündelik giyime farklı bir soluk ve gardıroplara
eğlence getirmeye hazırlanıyor.

PORTAKALLARI HAZIRLAYIN
Turuncu renkli ve astarlı tasarımlar bu sezon detaylara özen gösteren erkeklerin markajına giriyor. Bu özel tasarımlar, dikkat çeken diğer
renklerle bütünleşerek biraz eğlenceli biraz da maskülen tarzı sevenlerin
kurtarıcısı oluyor. Turuncu uzun ceketler ve midi boy kabanlar dönemin
hitleri olmaya aday.

PUF MONTLARA ÖZGÜRLÜK
Geçen sezon yıldızı parlamaya başlayan puf montlar bu sezon ise
kapitone yüzeylerde kendini gösteriyor. Oversized akımına da eşlik
eden modellerin siyah ve lacivert tonları podyum baş kahramanları.
Kalın kemerlerle de kombinlenebilen tasarımlar, kış aylarında kadınların vazgeçilmezi olacak.

UZAY ÇAĞINA YOLCULUK
Sezonun favorilerinden fütürist temalar artık sadece spor giyim markalarının değil lüks giyim markalarının da koleksiyonuna
sızdı. Astronotların kullandığı materyallere atıfta bulunan sıradışı
tasarımlarda bolca kullanılan lame tonları dikkat çekiyor ve ezberleri bozuyor.

DERİ DEVRİMİ
Artık erkeklerin de gözdesi haline gelen deriler, koleksiyonlarda
pantolonlardan ceketlere ve bomber parçalara kadar uzanan asi bir yolculuğa göz kırpıyor. Siyah ve kahverenginin kontrast uyumunu ön plana
çıkaran kombinler, klasik stili gündelik tarzla harmanlayarak soğuk kış
aylarında içimizi ısıtıyor.
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Emporio Armani

ÇİFT DÜĞMEDEN VAZGEÇMEYİN
80’lerin vazgeçilmez erkek trendi çift düğmeli ceketler bu sezon
koleksiyonlara nostalji katıyor. El işçiliğinin yüksek seviyede kullanıldığı çift düğmeli ceketler rafine bir siluet yakalamak isteyen beylere eşlik
ediyor. Pantolon ve ceket takımlarına hayat veren tekno kumaşlar, geometrik desenlerle bütünleşerek erkeklerin gardıroplarını kışa hazırlıyor.
Giorgio Armani
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ÇOCUKLARA
DOĞUŞTAN İYİ BİR GELECEK
DOĞUŞTAN İYİ BİR GELECEK,
DOĞUŞ İLE GELECEK.

Çocuklar sporla, müzikle iç içe bilinçli bireyler olarak yetişsin istiyoruz. OYUNDA KAL
projesiyle basketbol oynayarak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını destekliyor;
DOĞUŞ ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI ile geleceğin dünyaca ünlü müzisyenlerine
yol açıyoruz. 3 KUMBARA ile tasarruf bilincini küçük yaşta edinmeleri için çabalıyoruz…

OYUNDA KAL

Doğuş Grubu olarak kuruluşumuzdan bu yana, öncelikli hedefimiz
insanların hayatında iz bırakmak…
Toplumdan kazandığımızı yine bu ülkenin insanına geri vermek.
İşte bu vizyonla farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz
kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle çağdaş bir yaşam tarzı
oluşturulmasına destek oluyor, ülkemiz insanı için sanatla,
sporla, tarihle iç içe daha modern bir geleceğe
hep birlikte ilerliyoruz.

Oyunda Kal projesiyle gençleri
basketbol oynamaya veya diğer
sporlarla ilgilenmeye teşvik ederek
onların zararlı alışkanlıklardan
ve antisosyal davranışlardan
uzaklaştırılmasını hedefliyoruz.
2014 yılından beri, yurtiçi ve
yurtdışında 35 farklı şehirde toplam
58 basketbol sahası yenilenerek
toplamda 80 bin çocuğa ulaşıldı.
2016 yılında EuroLeague sponsorluğu
One Team işbirliği çerçevesinde beden
eğitimi öğretmenleri için hazırlanan
eğitim programı dahilinde 5 okulda,
10 öğretmene koçluk eğitimi verildi,
3000 öğrenciye ulaşıldı.

Doğuş Şirketler Grubu Başkanı merhum Ayhan Şahenk’in de
değindiği gibi “Ülkemize ve halkımıza yararlı olmanın,
görevimizi yapmış olmanın vereceği huzur ve kıvanç,
enerji potansiyelimizi yeniden ateşleyecek ve bizi amaçlarımız
doğrultusunda yönlendirecektir”, biliyoruz.
Sosyal yatırımlarımızı bir çatı altında toplayan
“Doğuştan İyi Bir Gelecek” söylemi işte bu hedefleri gerçekleştirmek
amacıyla doğdu. Sadece logomuzun yanında duran bir cümle
olarak değil, projelerimizin kalbinde
kendine yer buldu.

DOĞUŞ ÇOCUK
SENFONİ
ORKESTRASI
Çok sesli evrensel müziği yaygınlaştırmak amacıyla,
Türkiye’nin ilk ulusal çocuk senfoni orkestrası olan
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nı 2006 yılında
kurduk.
Şef ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim
Gökmen, Psikolojik Danışmanlığını Dr. Erdal
Atabek’in üstlendiği orkestra bünyesinde,
Türkiye’nin farklı konservatuvarlarında eğitim gören
800’ü aşkın çocuk bir araya geldi.
DÇSO, kuruluşundan bu yana yurtiçi ve yurtdışında
23 farklı noktada gerçekleştirilen, 66 konserle 89 bin
izleyiciye ulaştı.
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3 KUMBARA

KADINLARA
DOĞUŞTAN İYİ BİR GELECEK

2012 yılından beri çocuklara finansal
okuryazarlık eğitimi sağlıyor; istek,
ihtiyaç, tasarruf, birikim, gelir ve
gider gibi kavramları öğreterek
tasarruf bilincini küçük yaşta
kazandırmayı hedefliyoruz.

Kadınların ekonomide ve toplumsal yaşamda aktif bir şekilde yer almasını önemsiyoruz.
DOKU platformuyla üretmelerini ve kendi ekonomik güçlerini oluşturmalarını sağlıyoruz.

DOKU

Bugüne kadar, 81 ilde 3200 okul,
500 bini aşkın öğrenci, 16 bini
aşkın öğretmene ulaşılırken, MEB
işbirliğiyle 750 öğretmene eğitim
verildi.

TARİHE
DOĞUŞTAN İYİ BİR GELECEK
Güzel bir geleceğe ulaşmanın yolu,
ortak geçmişimize sahip çıkmamızdan geçiyor, biliyoruz…
Bu amaçla, yaklaşık 12 bin yıllık dünya mirası GÖBEKLİTEPE’nin kazı, koruma ve tanıtım
faaliyetlerine destek oluyor; dünya standartlarında bir ziyaretçi merkezine sahip olması
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

GÖBEKLİTEPE

Kadınları ekonomik ve sosyal anlamda
güçlendirmek amacıyla 2015 yılında başlattığımız
Doku projesiyle, şu ana kadar 350 kadına 50’yi
aşkın saat kişisel gelişim ve mesleki eğitim imkanı
sağlandı.
Toplamda 11 bin saat tekstil üretimi, 60 bin kg gıda
üretimi yapıldı. 200 bini aşkın ürün satılarak 700
bin TL’nin üzerinde gelir elde edildi. Kadınlar 250
bin TL’nin üzerinde hak ediş kazandı.

SANATA
DOĞUŞTAN İYİ BİR GELECEK
Daha modern bir toplumun can damarlarından olan sanatın desteklenmesini önemsiyoruz.
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI’nın 10 yıldır ana sponsoru, bu yıl 13. kez
gerçekleştirilecek BODRUM MÜZİK FESTİVALİ ile gençlerin işlerini sanatseverlerle
buluşturan SANATA Bİ YER’in kurucu destekçisiyiz. Türkiye’de bir ilk olarak, ARA GÜLER
FOTOĞRAF MÜZESİ’ni sanatseverlerle buluşturacak olmaktan gurur duyuyoruz.

Göbeklitepe’nin 20 yıl süreyle ana sponsoru
olmaktan gurur duyuyoruz.
Global lansmanı 2015 Dünya Ekonomik Forumu
resmi programı dahilinde Davos’ta gerçekleştirilen
proje dahilinde kazı çalışmalarını maddi olarak
destekliyor; Göbeklitepe’nin global bir ikon haline
gelmesine yönelik ulusal ve uluslararası iletişimine
destek veriyoruz. Bölgede dünya standartlarında
bir ziyaretçi merkezi inşa ediyoruz.
Grubumuzun Göbeklitepe ana sponsorluğu,
bir devlet kurumu ile özel kuruluş arasında
gerçekleştirilen en başarılı işbirliği temasıyla
UNESCO tarafından, 2016 Dünya Miras Komitesi
toplantısında örnek proje olarak ele alınmış ve
katılımcılara sunulmuştur.
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CUMHURBAŞKANLIĞI
SENFONİ ORKESTRASI
Kasım 2007’den beri kesintisiz 10 yıldır, T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası’nın ana sponsoruyuz.
Sponsorluk kapsamında 2009-2016 yılları arasında
gerçekleştirdiğimiz “CSO ile Kampüste Senfonik
Akşamlar” projesiyle, Anadolu’daki devlet
üniversitelerinde okuyan gençler ve bölge halkı
CSO ile buluştu. Klasik müzik, 28 ilde 30 bini aşkın
kişiye ulaştı.
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BODRUM
MÜZİK FESTİVALİ

AYHAN ŞAHENK VAKFI
Ayhan Şahenk Vakfı, Doğuş
Şirketler Grubu Başkanı
merhum Ayhan Şahenk
tarafından, topluma yaptığı
hizmetleri kurumsallaştırmak
ve devamlılığını sağlamak
amacıyla 1992 yılında
kurulmuştur.
Çalışmalarını eğitim, kültür,
sanat, sağlık, çevre ve spor
alanlarında sürdüren, bilimsel
çalışmalara destek veren, sosyal
yardımlarda bulunan Vakıf,
çalışmalarında eğitim ve sağlık
konularına, hedef kitle olarak da
geleceğimizin yapıtaşları olan
çocuklarımıza öncelik
vermektedir.

2005 yılında Grubumuz kurucu destekçiliğiyle
hayata geçirilen ve bir marinada düzenlenen
ilk ve tek klasik müzik festivali olan projede,
bugüne kadar 200 binden fazla müzikseveri,
108 konserde 4000’i aşkın müzisyen ile bir
araya getirdik.
Avrupa Festivaller Birliği üyesi olan festivalin
bilet gelirlerinin tamamı, kuruluşundan bu
yana çeşitli vakıf ve derneklere bağış olarak
aktarılıyor.

SANATA Bİ YER
Güzel sanatları seven gençlere, ürettikleri
eserleri sergileyebilmeleri için alan açtık.
Gençler işlerini sanatabiyer.com
web sitesine yüklüyor ve bu işleri tüm
Doğuş Grubu mekanlarında sergiliyoruz.

TOPLUMA
DOĞUŞTAN İYİ BİR GELECEK

Bugüne kadar 600’e yakın öğrencinin 1800’den
fazla eseri web sitesinde, 300’den fazla eser ise
30’dan fazla sergileme noktasında
sanatseverlerle buluştu. 60 öğrencinin eseri
sanatseverler tarafından satın alındı.

Trafik güvenliği bilincini toplumun tüm kesimlerinde güçlendirmek amacıyla 13 yılı aşkın
süredir TRAFİK HAYATTIR diyoruz. AYHAN ŞAHENK VAKFI projeleriyle sağlık, eğitim ve
çevre başta olmak üzere farklı toplumsal temalarla ülkemiz insanı için yaşam standartlarını
yükseltmek için çabalıyoruz.

ARA GÜLER
Fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler’in
sanatını, kimliğini ve ilham veren yaşamını gelecek
nesillere aktarmak amacıyla, Türkiye’nin
uluslararası standartlara sahip ilk fotoğraf müzesini
hayata geçirmeye hazırlanıyoruz.
Ara Güler ile işbirliğimiz kapsamında devam eden
envanter ve konservasyon çalışmalarını takiben,
“Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi” ile “Ara Güler
Müzesi” önümüzdeki dönemde sanatseverlerle
buluşacak.
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TRAFİK HAYATTIR
2004 yılından beri devam eden Trafik Hayattır projesiyle,
toplumun tüm kesimlerinde trafik güvenliği bilincini
artırmak amacıyla, trafik güvenliği ve trafikte sorumluluk
yaklaşımına yönelik farkındalık projeleri gerçekleştiriyoruz.
Bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki eğitim
kurumlarında 50 bini aşkın öğretmen ve öğrenciye trafikte
güvenlik eğitimi verdik.
Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle 2012 yılında başlayan
Türkiye’de ‘Güvenli Trafik’ projesi dahilinde 2000’den fazla
kamu görevlisine ve protokole ‘Trafik Güvenliği Eğitimleri’
verilmesine destek olduk.
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SPORA
DOĞUŞTAN İYİ BİR GELECEK
Bu ülkeden dünyaca ünlü sporcular çıkacak… Buna tüm kalbimizle inanıyor, milli
yelkencilerimizi bir araya getiren RÜZGARIN ÇOCUKLARI’nı desteklemekten gurur duyuyoruz.

YELKENLER FORA
Ülkemizi sporun her dalında başarıyla temsil edecek, yüksek
standartlarda sporcuların yetişmesini önemsiyor, Türkiye Yelken
Federasyonu’nun hayata geçirdiği “Rüzgarın Çocukları”nı 2016
yılından beri destekliyoruz.
Geçtiğimiz yıl kasım ayında Fenerbahçe Spor Kulübü Yelken
Şubesi’yle dört yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan Doğuş Grubu,
bu kapsamda Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi’nin tesislerini de
yeniledi. Doğuş Grubu, Türkiye’nin en modern tesislerini yelken sporu
ve sporcusuyla buluşturan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi ile başta
olimpiyatlar olmak üzere uluslararası başarılara imza atan sporcular
yetiştirmeyi ve Türkiye’de yelken sporu eğitimlerini uluslararası
standartlara taşımayı hedefliyor.

Stil

Spor yaparken stilinizden
ödün vermeyin

H

em sportiflik hem şıklık Under
Armour’ın işi! Bitmek bilmeyen
yenilik aşkıyla sporcuları her
daim daha iyi bir noktaya taşımayı hedefleyen Under Armour’ın şık
kadın koleksiyonu, kadın sporculara göze
hitap eden bir stil ve üstün performans
vaat ediyor.
Özellikle kadın sporcuların farklı ihtiyaçlarına pratik çözümler sunan Under Armour, birbirinden renkli bra, tayt, ayakkabı
gibi ürünlerle kısa sürede kadın sporcuların
en büyük destekçisi haline geldi.

Under Armour’ın daha aktif bir spor
hayatı için vücut ısısının artmasını önleyip
bedeninizi kuru ve hafif tutan ürünleri hemen gönlünüzü fethedecek. Esnek yapısıyla
maksimum hareketlilik ve konfor sağlayan
ürün yelpazesi de cabası. Under Armour,
koşu esnasında eşya taşımaya yarayan koşu
kemeri gibi şık ve kullanışlı aksesuarlarla
sporcuların hayatını kolaylaştırıyor.
Under Armour ürünlerini İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’daki mağazalarından
ve underarmour.com.tr adresindeki e-satış sitesinden satın alabilirsiniz.

GENÇLERE
DOĞUŞTAN İYİ BİR GELECEK
Gençler yarınımızın asıl sahipleri, onlara tüm kalbimizle inanıyoruz… BUGÜN GÜNLERDEN
YARIN projesiyle gençleri kendi başarı hikâyelerini yazmaya teşvik ediyor ve daha iyi bir
geleceğe sahip olmaları için destekliyoruz.

BUGÜN
GÜNLERDEN
YARIN
2016 yılından beri devam
eden projeyle üniversiteli
gençleri kendi başarı
hikâyelerini yazmaya teşvik
ediyor ve kariyer planlarını
yapmalarına destek
oluyoruz.
Bugüne kadar 27 üniversite
ziyaretinde, 20 binden
fazla öğrenciye erişim
sağladık. 45 öğrenciye staj
imkanı ve 7 öğrenciye kadro
imkanı yarattık.
BİZ’D
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Bu sene de şampiyonuz
Doğuş Grubu çalışanlarını sporun keyifli, eğlenceli ve rekabetçi atmosferinde bir araya
getiren Doğuş Şampiyonlar Ligi, bu yıl 13’üncü kez gerçekleştirildi.

İhtiyaç duyduğunuz her anda, Bizden Bize yanınızda!
Bizden Bize Nedir?
Doğuş Grubu çalışanlarına ve çalışan yakınlarına
eğitim, sağlık, afet, özel yetenek gelişimi gibi alanlarda
destek sağlamak üzere oluşturulmuş bir çalışan destek fonudur.
Şimdiye
Şimdi kadar 32 eğitim, 9 sağlık, 1 özel yetenek gelişimi alanlarında
olmak üzere toplam 42 Doğuş Grubu çalışanına destek verilmiştir.

Nasıl Başvuru Yapabilirim?
Doğuş Grubu çalışanları kendi adına ya da yakınları adına yardıma
ihtiyaç duydukları alanlarda www.doluhayat.com’u ziyaret ederek
Bizden Bize’ye başvuru yapabilir.

D

oğuş Grubu şirketlerinde çalışan sporcular için tanışmak,
kaynaşmak ve Doğuş kültürünü en iyi şekilde yaşatmak
adına ortak ve doğru bir platform sağlayan Doğuş Şampiyonlar Ligi, bu sene Nisan-Haziran aylarında 11 farklı
Grup şirketinin katılımıyla 12 branşta gerçekleşti. Doğuş Şampiyonlar Ligi çatısı altında yarışların gerçekleştiği branşlar ise şunlar: atletizm (kadın/erkek), karting, voleybol, yüzme, masa tenisi,
bowling, futbol, basketbol, bisiklet (kadın/erkek), yelken, dart ve
satranç.
Doğuş Şampiyonlar Ligi kapsamındaki atletizm, basketbol,
voleybol ve yüzme müsabakaları Enka Spor Kulübü’nde; futbol
maçları Vezir Spor Tesisleri’nde, bowling yarışları Funloft Bowling
Salonu’nda; karting yarışları Autodrom’da; yelken müsabakaları
Fenerbahçe Doğuş’ta; dart ve satranç müsabakaları Doğuş Holding
Ayazağa’da; bisiklet yarışları Autodrom’da ve masa tenisi müsabakaları Table Tennis Point’te düzenleniyor. DŞL’ye bu sene Doğuş
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Ben de Bağış Yapabilir miyim?
Holding, Doğuş Otomotiv, Doğuş Oto, Doğuş Teknoloji, Doğuş
Yayın Grubu, Doğuş Turizm Grubu, Körfez Havacılık, Salıpazarı,
Crate & Barrel, Under Armour ve n11.com ekipleri katıldı.
Bu sene Doğuş Şampiyonlar Ligi’ni geliştirmek, etkin kılmak
ve daha adil bir lig ortamı yaratmak adına Doğuş Şampiyonlar
Ligi Denetleme ve Etik Kurulu kuruldu. Beş yöneticiden oluşan
kurul, müsabakalar süresince meydana gelebilecek itiraz, anlaşmazlık ya da çeşitli ihtilaflı durumlarda, en adil kararları verebilmek adına oluşturuldu.
Üçüncü olan sporculara Crate&Barrel’dan 375 TL değerinde hediye çeki, ikinci olan sporculara Crate&Barrel’dan
375 TL değerinde hediye çeki ve Under Armour’dan özel
sporcu kiti, birinci olan sporculara ise Under Armour’dan
500 TL değerinde hediye çeki ve 22-24 Eylül 2017 tarihlerinde Grand Azur Marmaris’te 2 gece - 3 günlük keyifli bir tatil
organize edilecek. ■

Açıklama bölümüne “Bizden Bize Şartlı Bağış”
yazarak TR39 0006 2000 4480 0006 2800 81
hesabına bağış yapılabilir.
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Yüzme ve havuz egzersizlerinin faydaları say say
bitmiyor. En önemlilerinden biraz bahsedelim:

Özgürlüğe kulaç atın

• Yüzme, ortopedist ve fizyoterapistlerin boyun, sırt,
ve bel rahatsızlıkları başta olmak üzere, bir travma
karşısında en sık başvurduğu aktivite.

Yüzmenin tadını D-Gym’de çıkarmaya ne dersiniz? Ama önce, hem yorulmak
hem eğlenmek isteyenlerin sporu yüzme hakkında biraz bilgilenelim.

• Yüzmek, kardiyovasküler kapasite artışı sağlanmasında
çok etkili.

• Suda yapılan egzersizler, sedanter bir yaşam süren,
fazla kilolu veya hamile kişilerin eklemleri ve bağlarını
kuvvetlendirmek için en etkin ve güvenilir aktivite.

• Yüzme, darbesiz bir egzersiz olduğu için eklem
sağlığında ilk akla gelen egzersizlerden.
• Yüzme, bir terapi gibi stres ve gerilimi azaltabiliyor.
• Her yaş ve ihtiyaç için kolaylıkla egzersiz
programlaması yapılabiliyor.
• Orta düzey 60 dakikalık bir yüzme seansında 60 kilo
bir kadın 420, 75 kilo bir erkek 525 kalori harcıyor.
Not: Kemik erimesi sorunu yaşayan bireylerde öncelik
direnç egzersizleri olmalıdır.

S

uyun hayatımızdaki önemi malum. Aslında çoğumuz için suyun
içinde olmak da öyle. Yüzmek ise çok eski çağlara dayanan bir yaşam
gerekliliği. Onun kadar özgürlük hissi veren başka kaç spor vardır
ki? Yer çekimsiz ortamda, su direncine karşı yapıldığı için diğer spor
dallarından çok farklı olduğu kesin. Yüzme, su altında ve yüzeyinde hareket
edip, belirli bir yönde ilerlemeyi sağlayan aynı zamanda kardiyovasküler bir
egzersiz türü.
Suyun direncini aşmak bazı motor yetenekleri gerektiriyor. Yüzmede ise
performans kuvvetten değil dayanıklılık ve koordinasyondan geliyor. Dolayısıyla, yüzmenin kapsamlı bir tanımını yapmak istersek, yüksek fiziksel dayanıklılık, su yüzeyinde durabilme ve hareket edebilmek için vücuttaki tüm kas
gruplarının çalıştığı hareketler diyebiliriz. Dört temel yüzme stili ise serbest,
sırt üstü, kurbağalama ve kelebek olarak sıralanabilir.
Yüzmede teknik büyük bir öneme sahip. Tekniği yetersiz kişiler suda her
zaman daha fazla efor harcar ve kısa sürede de tükenir. Tekniğinizi D-Gym’de
alanının uzmanı eğitmenlerden destek alıp geliştirirseniz daha az eforla çok
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daha uzun mesafeler yüzebilirsiniz. Bu durum enerjiyi daha iyi kullanarak
verimli ve keyifli bir performans ortaya koymanızı sağlar. Doğru teknikle
yüzdüğünüzde estetik açıdan da daha iyi bir görüntü oluşur.
Yüzmek için sadece birkaç basit malzemeye ihtiyacınız var: Mayo, bone,
gözlük ve kulak tıkacı. Terlik (havuz kenarlarında ıslak zemin sebebiyle sık
sık düşme vakaları meydana geliyor) palet, yüzme tahtasına da ihtiyaç duyabilirsiniz. Yüksek teknolojinin ödülü ise daha keyifli yüzme şartları sunan
kablosuz müzik çalarlar oldu. Bu cihazlar sayesinde yüzerken zamanın nasıl
geçtiğini fark etmeyeceksiniz.
Peki ya havuzlar ne kadar sağlıklı? Son dönemde ardı ardına açılan havuzlar ne kadar güvenilir? Dikkat edilmesi gereken nokta buradsı. Kendinizi,
bedensel gelişim çağındaki çocuklarınızı ya da aile fertlerinizi emanet edebileceğiniz havuzların görsel açıdan uygunluğundan ziyade teknik, temizlik,
bakım ve konunun uzmanlarınca yönetilen alanlar olup olmadığını öğrenin.
Sağlıklı yaşam merkezi D-Gym’deki havuzlarda ozonlama teknolojisi kullanılıyor. Uzman eğitmenler tarafından her yaş için her stilde dersler de veriliyor.

Sağlık
KALP DAMAR SAĞLIĞI IÇIN
RISK FAKTÖRLERI:

Yaş - 45 yaş üstü erkeklerde, 55 yaş üstü ve menopoz sonrası
dönemde olan kadınlarda daha sık görülüyor.
Cinsiyet - Erkeklerde daha sık görülüyor.
Aile hikayesi - Birinci derecede akrabalarda erken yaşta
kalp damar hastalığı ve ani ölüm görülmesi.
Sigara içmek
Hipertansiyon
İyi kolesterolün 40 mg/dl’den düşük olması
Total kolesterolün 200 mg/dl’den fazla olması
Hareketsizlik - Günde en az 30 dakika yürüyüş yeterlidir
Şeker hastalığı - Damar ve sinir yapısını bozuyor.
Kilo - Vücut kitle indeksinin yüksek ve bel çevresinin kalın
olması. Vücut kitle indeksi, kilogram olarak vücut ağırlığının,
metre olarak boyun karesine bölünmesiyle elde edilir. Vücut kitle indeksinin 25’in üzerinde olması veya bel çevresinin erkeklerde 102 cm, kadınlarda ise 88 cm’nin üzerinde olması riskli
olarak kabul ediliyor. Bu ölçüler aynı zamanda şeker hastalığı ve
tansiyon yüksekliği riskini de artırıyor.
Stres - Uzun süre sürekli strese maruz kalmak kalp hastalığının gelişmesini ve acil komplikasyonların ortaya çıkışını kolaylaştırıyor.

Saydığımız risk faktörlerinden yaş, cinsiyet ve aile öyküsünü
değiştiremeyiz. Gelgelelim, hareketsizlik, kilo ve sigarayla oluşan
riskleri tamamen ortadan kaldırmamız mümkün. Kolesterol yüksekliği, hipertansiyon ve şeker hastalığını da diyet ve ilaçla düzelterek kontrol altına alabiliriz.
Stresi yönetmeyi öğrenmek de bizim elimizde. Bunun için,
zihni dinlendirecek keyifli hobiler kazanmalı, gerekirse profesyonel yardım almalısınız.

KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Risk faktörlerini azaltmaya çalışsak da kalp hastalığı riskini
sıfıra çekmemiz mümkün değil. Dolayısıyla, kontrolleri ihmal
etmemelisiniz.
Sağlıklı yaşam adına spor yapmaya başladıysanız efor testini, tansiyon ve ritim takibini de içeren bir kardiyolojik kontrolden geçmelisiniz. Özellikle fazla kilolardan kurtulmak için
diyet ya da detoks desteği almaya başlarsanız bu kontrollerin
daha büyük önemi var.
Kan tahlillerinde ortaya çıkan insülin direnci ve kan yağları değerleri, beslenmeye bağlı olarak zaman içinde değişkenlik
gösterir. Benzer şekilde, kalpte ve kalp damarlarında da zaman
geçtikçe yaşa da bağlı olarak değişiklikler olması kaçınılmaz.
Bu nedenle kontrolleri düzenli yaptırmak son derece önemli.

Sağlıklı kalp, sağlıklı hayat
Kalp damar sağlığınıza ne kadar dikkat ediyorsunuz? Doğru bilgiler edinmek için Espace Privé
Chenot D-Life’ın yöneticisi, Kardiyolog Doktor Demet Erciyes’in önerilerine kulak verin!

S

ağlıklı yaşam denince aklınıza hastalıksız ve zinde bir
hayat gelmesi normal. Doğru beslenmek, tütünden
uzak durmak, stresi yönetebilmek, yeterli uyku ve fiziksel aktivite sağlıklı hayat sürmek için şart. Herkes bu
gerçeklerin farkındayken neden bile bile farklı bir hayat yaşıyor? Hayatın akışı, günlük yaşamda kaçamadığımız durumlar
bizi yanlışlara itebiliyor. Arada sırada yapılan kaçamaklar dengeyi bozmaz ama o kaçamakları yaşam tarzı haline getirdiğimizde bedeli çok ağır olabilir.

KALP DAMAR SAĞLIĞI

Ülkemizde ve dünyada ölüm sebeplerinin başında kalp
hastalıkları geliyor. Sağlıklı yaşam sürmeye dikkat edildiğinde
büyük oranda önlenebilen, vaktinde teşhis konulabildiğinde
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tedavisi mümkün olan bir hastalık neden ölüm sebebinde başı
çekiyor? ‘Doğru’ bildiğimiz yanlışlar mı var?
Kalp damar hastalıklarındaki risk faktörlerine ve bu faktörlerin nasıl kontrol altına alınabileceğine dikkat etmeli. Zira,
bu risk faktörlerini kontrol altına almak hem sağlıklı yaşamın
temelini oluşturuyor hem de kalp damar sağlığımızı koruyor.
Beynimiz, kalbimiz, karaciğer ve böbreğimiz gibi hayati organlarımız, hatta cildimiz dahil tüm vücudumuz kalbin pompaladığı kanı dolaştıran damar ağı sayesinde beslenir. Bu damarlarda
bir tıkanıklık olduğu zaman geride kalan bölge hangi organa aitse
o organın enfarktüsü ortaya çıkar. Yani, tıkalı damar yüzünden
bir bölgeye kan gitmezse, o bölgedeki hücreler ölür; organ işlevini
yerine getiremez. Bu nedenle, kalp ve damar sağlığı kan damarları
yoluyla diğer organların işlevlerine etki ederek önem kazanır.
BİZ’D
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Otomobil

Geleceğin spor otomobili
burada: e-tron Sportback
Audi, yeni elektrikli otomobil konsepti Gran Turismo Audi e-tron Sportback’i tanıttı.
Çin’de gerçekleştirilen Auto Shanghai otomobil fuarında vitrine çıkan çok yönlü yeni
konsept otomobil tek şarjda 500 kilometre yol alabiliyor.
ÖNCÜLÜK İKİNCİ ADI

Heyecan verici tasarıma sahip e-tron Sportback’te yan aynalar yerini ufak kameralara bırakmış. Hava sürtünmesini ve rüzgar
sesini azaltan bu teknoloji sayesinde yan aynalardaki kör nokta
sorunu tümüyle ortadan kalkıyor.
Dört kapılı Gran Turismo Audi e-tron Sportback, gücünü ise
320 kW’lık elektrik motorundan alıyor. Otomobilin tasarımı, klasik Audi çizgilerini çığır açıcı detaylarla buluşturarak, teknolojiye
ve elektrikli otomobil konseptine özel olarak tasarlanmış çarpıcı
bir sonuç ortaya çıkarıyor.

AYDINLATMADA USTA

Konsept otomobilin aydınlatma teknolojisi, hem gündüz hem
gece vakti işe yarayan bir yenilik. Ön ve arka kısımlarda yer alan
ve dijital olarak kumanda edilen Matrix LED üniteleri muazzam.
Miniscule Digital Matrix projektör adı verilen bu teknoloji otomobilin önündeki yolu kelimenin tam anlamıyla “işaretleyerek”
ışığı dış ortamla iletişim kurmak için kullanılabilecek esnek ve
dinamik bir araca dönüştürüyor.

HIZI GÜCÜNDE

Audi e-tron Sportback’in tahrik sistemi ise, gelecekte tümüyle elektrikli hale gelecek Audi modellerinde uygulanacağı gibi,
biri ön, ikisi arka aksta olmak üzere üç elektrik motorundan
oluşuyor ve bu sayede bu yüksek performanslı coupé otomobile,
quattro dört tekerlekten çekiş sistemi kazandırıyor. 320 kW güç
üreten ve turbo yüklemeyle 370 kW’ye (496 HP) çıkan sistem,
otomobilin saatte 100 kilometreye yalnızca 4,5 saniyede çıkmasını sağlıyor. Otomobilin bataryası, alternatif akım (AC) ve doğru akım (DC) için iki girişi bulunan kombine şarj sistemiyle şarj
ediliyor.

Audi e-tron Sportback, Audi’nin elektrikli
otomobil yolculuğunda önemli bir kilometre
taşı niteliği taşıyor. AUDI AG Yönetim Kurulu
Başkanı Rupert Stadler, model hakkında şunları
söylüyor: “2018 yılında yollara çıkacak Audi
e-tron, kendi pazarında gündelik kullanıma
uygun olarak geliştirilen ilk elektrikli otomobil.
500 kilometreyi (310,7 mil) aşan menzili ve özel
elektrikli sürüş deneyimiyle bu sportif SUV,
önümüzdeki on yılın vazgeçilmez ürünü olacak.
2019 yılında ise onu, heyecan verici coupé
versiyonu Audi e-tron Sportback izleyecek.”

Yeni Polo, daha geniş daha eğlenceli
Segmentinin standartlarını belirleyen Polo’nun tamamen baştan tasarlanmış yeni nesli,
daha geniş iç mekanı, öncü teknolojileri ve güçlenen motor seçenekleriyle başarı hikâyesini
sürdürmeye hazır. Yeni Polo üst segmentlerde görmeye alıştığımız konfor, güvenlik ve
teknolojik özellikleri, eğlenceli ve karizmatik karakteriyle kompakt hatchback sınıfına taşıyor.
DİJİTAL ÇAĞA UYUM SAĞLAYAN KOKPİT

Yeni Polo’da tamamen yenilenen sürücü odaklı kokpit tasarımı,
yüksek kalitede malzeme ve işçilik, iç mekanda ilk göze çarpan detaylar arasında. Yeni kokpitteki sekiz inç boyutunda ekran yeni nesil
bilgi eğlence sistemleri ve opsiyonel olarak sunulan dijital gösterge
paneli ile Polo, dijital çağın gereklerine en üst seviyede cevap veriyor. Polo, yeni nesil dijital gösterge panelinin kullanıldığı ilk Volkswagen modeli olmanın yanı sıra, segmentinde bu teknolojiye sahip
ilk model olarak öne çıkıyor.

GÜÇLENEN MOTOR SEÇENEKLERİ

Altıncı nesil Polo, Türkiye’de ikisi benzinli, ikisi dizel olmak
üzere toplam dört farklı motor seçeneğiyle alınabiliyor. Benzinli
motorlar üç silindirli ve bir litre. hacme sahip. İlk seçenek, Stop&Start özelliğine sahip, manuel şanzımanlı ve 75 PS güç üreten 1.0lt
MPI, diğer seçenek ise DSG şanzımanlı, 95 PS güç üreten 1.0lt TSI.

ÜÇ FARKLI DONANIM SEVİYESİ

Trendline, Comfortline ve Highline olmak üzere üç farklı donanım seviyesinde alınabilen yeni Polo’da LED gündüz sürüş farları
ve yorgunluk tespit sistemi her üç donanım seviyesinde standart
olarak sunuluyor. Trendline seçeneğinde, bunlara ek olarak, 15 inç
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çelik jantlar, çok fonksiyonlu direksiyon, ön kol desteği de standart
olarak yer alıyor. Modelin Comfortline seçeneğinde ise 15 inç alüminyum alaşımlı jantlar, yağmur sensörü, otomatik yanan farlar, ön
ve arka park sensörleri, otomatik kararan dikiz aynası bulunuyor.
Yeni Polo’nun Trendline ve Comfortline seçeneklerinde standart olarak yer alan 6,5 inç renkli dokunmatik ekrana sahip Composition Colour bilgi ve eğlence sistemi ise, Highline donanımda
yerini sekiz inçlik Composition Media bilgi ve eğlence sistemine
bırakmış.

TÜRKİYE’YE ÖZEL DONANIM PAKETLERİ

Aralık ayından itibaren yeni Polo’nun Comfortline ve Highline
donanım seviyeleri için geçerli olmak üzere R-Line, Dekor, Dizayn
ve Teknoloji isimleriyle olmak üzere dört farklı özel paketi almak
da mümkün olacak.
Dizayn paketinde ise her iki donanım seviyesi için panoramik
açılır cam tavan ve karartılmış arka camlar bulunurken, Comfortline modelinde ek olarak LED Stop lambaları da mevcut. Her iki
donanım seviyesi için sunulan Teknoloji paketinde, kör nokta uyarı
sistemi, geri görüş kamerası ve adaptif hız sabitleyici yer alırken,
Dekor paketinde ise, farklı renkte dekor seçenekleri, geri görüş kamerası, dijital gösterge paneli ve karartılmış arka camlar yer alıyor.
BİZ’D
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Birlikte güçlüyüz
Doğuş Holding, yepyeni bir oluşumu hayata geçiriyor: Doğuş Grubu Ortak Satın Alma
Platformu. Platform sayesinde, Doğuş Holding çatısı altında faaliyet gösteren şirketler
daha efektif çalışacak.

D

oğuş Grubu’nun tek şirketi bir damacana su aldığında
7,70 TL; bütün grup şirketleri aynı damacanayı aldığında ise 3,58 TL ödendiğini biliyor muydunuz? Peki ya
bir cam şişe su için tek şirketin 0,75 TL verirken birlikte
olduğumuzda 0,51 TL verildiğiniz, yani %47 tasarruf

edildiğini?
“Bir elin nesi var, iki elin sesi var” mottosunu benimseyen Doğuş Holding, şirketlerinin güçlerini birleştirmeye karar verdi ve
İdari İşler departmanı liderliğinde yürüttüğü Doğuş Grubu Ortak Satın Alma Platformu’nu kurdu. Platform, Doğuş Holding’in
sahip olduğu kaynakları etkin yönetebilmek ve ölçek ekonomisi
yaratabilmek için büyük önem teşkil ediyor. Alt yapısı ve uygulaması Doğuş Teknoloji tarafından sağlanan platform ile tüm grup
şirketlerinin aynı kategorilerdeki alımları tek tedarikçiden yapılacak. Bu yolla, şirket bazlı yaratılan tasarrufa ek olarak, Doğuş
Grubu için toplam bir tasarruf sağlanacak. Ayrıca, kategori bazlı
satın alma komiteleri vasıtasıyla tüm grup için satın alma süreci
tek bir noktadan yönetilecek ve bu yeni yapıda zaman ve iş gücü
kaynaklı da avantaj elde edilecek. Geçtiğimiz ay hayata geçen Doğuş Grubu Ortak Satın Alma Platformu, tüm Doğuş Grubu şirketlerinin aktif katılımını bekliyor.
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Yılda 317 bin
adetten fazla
damacana su
tüketiyoruz.

litreden fazla su
içiyoruz.

Yılda

Yılda yaklaşık

6 milyon

426 bin adet

Yılda yurtdışına

Yaklaşık

Yılda

yakın kargo
gönderiyoruz.

32 bine

184 bin adet
kafeterya temizlik
malzemesi
kullanıyoruz.

fazla motokurye
hizmeti alıyoruz.

Yılda

2,7 milyon

Yaklaşık

3,5 milyon
litre yakıt
tüketiyoruz.

kg et tüketimi
yapıyoruz.

kırtasiye ürünü
kullanıyoruz.

10 binden

936 bin

kg domates
kullanıyoruz.
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Bi Do’lu Kariyer’le ilk işe
alımlar gerçekleşti!
Sevgim Nihan Akın, Doğuş
Gayrimenkul Teknik Ofis Uzmanı
pozisyonundan Doğuş Holding
Risk Yönetim Uzmanı pozisyonuna
geçiş yaptı. Hüseyin Yel ise Doğuş
Holding İç Denetim Uzmanı
pozisyonundan Doğuş Turizm Grubu
Bütçe Planlama ve Raporlama
Yönetmeni pozisyonuna geçiş
yapacak. Platformun ‘Arkadaşını
Öner’ özelliği de insan kaynağını
artırıyor. Dilek Altın, Doğuş Oto’dan
bir çalışanımızın önerisiyle, Doğuş
Sigorta’da Muhasebe Uzmanı olarak
işe başladı.

Değişimi başlatan platform
Bİ DO’LU KARİYER
Değişim insandan bağımsız olamaz.
Bu nedenle Doğuş Grubu, değişime
öncelikle insan kaynakları stratejisinden
başlıyor. Potansiyeli yüksek çalışanlarını
etkin değerlendiren, çalışanlarını grup
içerisindeki doğru fırsatlara yönlendiren ve
değişimi teşvik eden bir strateji benimsiyor.

D

eğişimi ve insan kaynağını geliştirecek Bi Do’lu Kariyer iç ilan sistemi, Doğuş Holding gelişimi destekleyen
inisiyatiflerinden biri. 2017, bu sistem için pilot uygulama senesi oldu. Bi Do’lu Kariyer’in hizmete sunulmasından bu yana 251 ilan yayınlandı, üç kişinin işe
alımı gerçekleşti.
Doğuş Grubu’nun önceliği her zaman kendi iç kaynağını değerlendirmek ve içeriden insan yetiştirmek. Doğuş Grubu, kurum
kültürüyle yoğrulan insan kaynağını zamanı gelince farklı operasyonlara yönlendirme cesaretine sahip. Yurtdışında çalışma, farklı
operasyonları görme, farklı liderlik stillerinden beslenme fırsatlarını çalışanlarına sunmayı hedefleyen grup, böylelikle çalışanlarını geleceğin Doğuş’una hazırlıyor. Bu sayede çalışanlar, büyük bir
grup olmanın ve farklı sektörlerde, farklı ülkelerde var olmanın
sinerjisini ve ayrıcalığını hissediyor; Doğuş’lular grup içinde farklı pozisyonlara gelebileceklerini biliyor ve kurumlarına güveniyor.
Bu konuda Doğuş Grubu şirketlerinin genel müdürlerine ve
insan kaynakları yöneticilerine büyük rol düşüyor. Bi Do’lu Kariyer’i aktif olarak kullanan ve ekibindekileri de bu platformu kullanmak için teşvik eden yöneticiler sayesinde Doğuş Grubu hep
bir adım daha önde olacak.
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Bulutlara Dokunmak
Volkswagen Doğuş Finans,
Filo Sistem Geliştirme Takım
Lideri Basat Okay, gökyüzünün
maviliklerine uzanan yamaç
paraşütü deneyimlerini Do Blog
için kaleme aldı. Okay’ın yazılarını
yine Do Blog üzerinden okumaya
devam edebilirsiniz.

Dostlarımızla
bir arada

Haydi denize!
Temmuz ayında Fenerbahçe
Doğuş Yelken Şubesi ile yeni
eğitimlerimize başladık. 16 kişi
ilk eğitimlerini tamamladı. 35 kişi
ise Kasım ayında başlayan temel
seviye, ileri seviye ve mil kazanma
eğitimlerine devam ediyor.

Do’lu Hayat sosyal medya hesaplarındaki
“Her Beğeni 1 Kilo Mama” kampanyamız
dahilinde Do Gönüllüleri’yle 15 Ekim
Pazar günü Yedikule Hayvan Barınağı’na
gerçekleştirdiğimiz ziyarette, Do’luların
desteğiyle topladığımız ve N11 desteğiyle
tedarik ettiğimiz 1.360 kg mamayı
sahiplerine ilettik ve yüzlerce cana
dokunmanın mutluluğunu yaşadık.

Dostlar
maratonda
görsün

H

ikayem; küçük yaşlarda çoğumuzun favorisi olan,
oyun bahçelerinin vazgeçilmezi, o yıllarda bitmek
bilmeyen kuyruğu ve “hadi artık, sıra bende” yakınmalarıyla hayatımızda yer alan; salıncakta sallanmak heyecanı ile başladı diyebilirim. Rüzgarı
yüzümde hissederek, yer ve gökyüzünün akışını izlemenin yanı sıra,
daha da hızlansın diye ayağa kalkıp hızlıca oturma denemeleri, salıncak durmadan sıçrayarak inmeye çalışmak, gözler kapalı iken yön
değiştirmeye çalışmak gibi türlü hareket ve oyunlarla geçmişti çocukluğum. İçimde her zaman bir rüzgar ve heyecan tutkusu vardı... Bir
arayış içerisindeydim.
Yıllar sonra, lise sondayken babamın önermesiyle “Yamaç Paraşütü” (Paragliding) sporunun varlığını öğrendim. Tabii ben de o
zamanlar yamaç paraşütünün, uçaktan veya uçurumlardan atlanarak
yapılan serbest paraşüt (skydiving/base jumping) ile aynı şey olduğunu düşünüyordum. ODTÜ Havacılık Topluluğu Yamaç Paraşütü
eğitimine başladığımda; benimle beraber başlayan 150 kişiden, teorik
dersler (meteoroloji, uçuş tekniği, aerodinamik, acil durumlar, malzeme gibi), sınav ve yer çalışması elemesi sonrası, kalan 50 başlangıç
pilotuyla bambaşka, eğlenceli ama disiplinli bir dünyaya adım attığımı anladım. İlk uçuşumu, eğitmen telsiz kontrolüyle tek başıma,
30 metreden gerçekleştirdiğimde tam anlamıyla bu inanılmaz spora
bağlandım. Hayalimdeki özgürlük hissini ve uçma heyecanını en üst
düzeyde yaşatmasının yanında, sıra dışı insanlarla dostluk ve eğlence
içinde geçen yıllara dönüp baktığımda çok güzel anılara sahip olmamı sağladığını da görüyorum.
Yamaç paraşütünden kısaca bahsedersem; 1980’li yıllarda serbest paraşütçüler tarafından keşfedildi. Paraşütün malzemesini hava
geçirmez kumaşla değiştirdiler ve sadece içine dolan hava ile -uçak
kanatlarındaki gibi- airfoil şekli alacak şekilde tasarladılar. Kubbe
şeklindeki ana yapısını eliptik hale getirdiler. Bu sayede, paraşütlere
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göre çok daha uzun süre havada kalabilen, yükselen hava hareketleri
(termik) ile bulutlara çıkabilen, katlanıp sırt çantasında taşınabilen,
dar alanlardan kalkıp iniş yapabilen, hangar gibi büyük tesislere ihtiyaç duymayan, süzülen, motorsuz, dünyanın şu ana kadarki en ucuz
ve pratik hava aracını geliştirmiş oldular.
Başlangıç, kulüp pilotu, yardımcı eğitmenlik ve eğitmenlik aşamalarını geçtikçe, yamaç paraşütünden aldığım keyif ve tecrübe seviyem artmaya başladı. 2006 yılında 7 saat süren 178 kilometrelik bir
uçuşla (Denizli – Afyon) EN B kategorisinde Türkiye mesafe rekorunun sahibi oldum. Evet, yamaç paraşütünde serbest paraşütten farklı
olarak yükselen hava hareketleriyle (termik) bulutlara kadar çıkabilir,
bir sonraki termiği bulana kadar süzülebilirsiniz. Bu şekilde, seviyenize ve yeteneğinize göre güneş batana kadar uzun mesafeler kat edip
muhteşem manzaralar eşliğinde süzülüp şanslıysanız leylek, kırlangıç ve şahinlerle beraber uçabilirsiniz. 2009 yılında; bu sefer 7 saat 38
dakikalık ve 194 kilometrelik bir uçuşla (Ankara – Konya) Türkiye
mesafe rekorunu elde ettim. 2012 yılında, Portekiz’de düzenlenen
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası’nda milli sporcu olarak Türkiye’yi
temsil etmeye hak kazandım. 2013 yılında; 6 saat 40 dakika ve 258.9
kilometre (Ankara - Konya) ile o dönemki Türkiye mesafe rekorunu
egale ettim. Son olarak, 2014 yılında epik bir günde Kahramanmaraş’tan kalkıp 4600 metre bulut tabanı irtifasında 9 pilot 300 kilometre barajını geçerek Mardin’e uçtuk. Bu uçuşta ben, 334 kilometreyle
(7 saat 25 dakika) EN D kategorisi Türkiye mesafe rekorunun sahibi
oldum. Fırat Nehri, Atatürk Baraj Gölü manzarası eşliğinde geçen bu
maceramız, Türkiye medyasında ve uluslararası dergilerde yer aldı.
Sizlere, yamaç paraşütüyle ilgili temel bilgileri ve bu spordaki
pek bilinmeyenleri kendi hikâyemle harmanlayarak kısaca anlatmaya çalıştım.Yamaç paraşütü hakkında merak ettiğiniz her türlü
konuyla ilgili, benimle iletişime geçebilir, bir sonraki yazılarımı
takip edebilirsiniz.

Do Koşu Kulübü olarak
12 Kasım’da gerçekleşen Vodafone
39. İstanbul Maratonu’nda Bizden
Bize için koştuk. 10k, 15k ve 42k
kategorilerinde koştuğumuz yarışın
ardından bir sonraki yarışlarımız için
hedef yükselttik. (Tercihen
4 numaralı fotoğrafı kullanalım).

Do’lu Do’lu
geçen seneler
Do’lu Do’lu Sohbetler dizisinde 2017’nin
ikinci sohbeti geride kaldı.
1 Haziran’da Doğuş Holding Yönetim
Kurulu Üyesi ve Baş Hukuk Müşaviri
Ahmet Kurutluoğlu’yla kitabı Kendine
Bir Avukat Tut üzerine gerçekleştirilen
söyleşide katılımcılar hem duygusal
hem de keyifli anlar yaşadı. Ahmet
Kurutluoğlu söyleşide Grup’taki
anılarını, mesleğinden ve kitabından
seçtiği anekdotları aktardı. Ayrıca
katılımcılara günün anısına hediye
edilen kitabını imzaladı.

Güneye doğru

DO’ya
bir ödül daha
Doğuş Holding İnsan Kaynakları,
DO platformuyla Brandon Hall
Mükemmellik Ödülleri Programı’nın
En Yenilikçi İş Gücü Yönetimi
Programı kategorisinde gümüş
ödül aldı. Doğuş İK ayrıca, Stevie
International Business Awards’ta
Yılın İK Departmanı kategorisinde
de bronz Stevie kazandı. 23. yılına
giren Brandon Hall Mükemmellik
Ödülleri Programı, eğitim ve
gelişim sektöründeki en prestijli
ödül programı olarak kabul ediliyor.
Dünya genelinde seçilmiş 12
jürinin verdiği puanların ortalaması
dikkate alınarak belirlenen Stevie
Ödülleri’nin bu yılki jürisi, DO iletişim
platformunun, çalışan iletişimi için
harika bir çözüm ve tüm çalışanları
bir araya getirmek için güçlü bir araç
olduğu yorumunu yaptı.

Bi Do’lu Geziler tüm hızıyla Do’lu
Do’lu devam ediyor. 26-30 Ağustos
tarihinde 85 kişilik bir ekiple
yazın keyfini D-Resort Grand Azur
Marmaris misafirperverliğinde 5
gün boyunca doyasıya yaşadık.
28-29 Ekim tarihlerinde gezmeyi,
eğlenmeyi seven Do’lular ve
misafirleri ile, sonbaharın tadını
Unesco Dünya Kültür Mirası listesi
Safranbolu’da ve Amasra’da
çıkardık. 4-5 Kasım tarihlerinde Ulu
Önderimiz Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü vefat yıldönümü öncesinde
anmak için Selanik’i ziyaret ettik.
11-12 Kasım tarihlerinde ise sonbahar
mevsiminde Ege’nin keyfini
Alaçatı’da yaşadık.
BİZ’D
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Kadınların yolu açılıyor
Doğuş’ta İş’te Eşitlik kapsamında, “üst düzey pozisyonlara kadın yöneticileri hazırlamak ve kadın yönetici sayısını artırmak”
amacıyla 2015 yılında pilot uygulaması gerçekleştirilen ve olumlu sonuç alınan mentorluk projesi, yeniden yapılandırılarak
tüm grup şirketlerinin katılımına açıldı. Grup’taki 115 kadın menti ile 54 mentorun buluştuğu Doğuş’ta İş’te Eşitlik Mentorluk
Projesi’nin yeni dönem açılışı Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk’in katılımıyla gerçekleşti. Ferit F. Şahenk
ve Hüsnü Akhan’ın açılış konuşmalarının ardından mentor-menti eşleşmeleri açıklandı. Mentor ve mentiler, projeyle ilgili
çalıştayları tamamladıktan sonra temmuz ayında ilk görüşmelerini yaptılar. Her ay bir görüşme olmak üzere toplam altı
görüşme yapılması planlanan projenin, Grup’un kurum kültürü haline gelmesi amaçlanıyor.

Ara Güler Arşiv ve
Araştırma Merkezi’ne
yakın plan
Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, Lübnan ‘da
Ortadoğu Fotoğraf Koruma İnisiyatifi (MEPPI) tarafından
düzenlenen “Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Fotografik Mirası:
Sürdürülebilirlik için Öncelikler” başlıklı sempozyumda
Türkiye’nin ilk uluslararası fotoğraf müzesi olacak Ara Güler
Müzesi bünyesindeki Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi
hakkında önemli bilgiler aktardı. Sempozyumda, “Ara
Güler Fotoğraf Arşivi ve Doğuş Grubu tarafından yapılan
çalışmalar” başlıklı bir de sunum yapan Çağla Saraç,
konservasyon alanında çalışmalar yürüten araştırmacılar
ve önemli koleksiyonlara ev sahipliği yapan kurumlarla bir
araya geldi.
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İstanbul Park’ta
Porsche sesleri
Yeni Porsche’ler tutkunlarının önünde
görücüye çıktı. 17 Mart tarihinde
İstanbul Park’ta gerçekleşen Porsche
basın günü etkinliklerinde üç yeni
Porsche modelinin lansmanı yapıldı:
Yeni Porsche 718 Boxster, Yeni 718
Cayman ve Yeni Panamera. Porsche
Driving Academy, 2015 yılında
Porsche Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi
(PCEE) ve İstanbul Park arasındaki
işbirliğiyle, 3 milyon Euro’luk bir
yatırımla hayata geçirilmiş, bugüne
kadar da 26 farklı ülkeden 3000’den
fazla kişiyi ağırlamıştı. İstanbul
Park’ta gerçekleşen bu Porsche basın
gününde ise Porsche 718 Boxster, 718
Cayman ve Panamera olmak üzere üç
yeni model tanıtıldı ve İstanbul Park
Porsche sesleriyle yankılandı.

Doğuş İnşaat, 21-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen 36.
ATC-TAİK (American Turkish Council-DEİK/TürkiyeABD İş Konseyi) Ortak Yıllık Konferansı’na sponsor
oldu. Trump International Hotel Washington D.C’de
düzenlenen etkinlik çerçevesinde Doğuş İnşaat
Yönetim Kurulu görevli üyesi ve Türkiye Müteahhitler
Birliği başkan vekili Burak Talu, “Küresel Altyapı
Fırsatları ve ABD’nin Altyapı Geliştirme Konusundaki
Trilyon Dolarlık Yatırım Sözü” konulu panele
konuşmacı olarak katıldı. Panel, Türkiye ve ABD’den
üst düzey özel sektör ve devlet temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleşti.

E-ticareti
geliştirecek
yenilikçi dev
adım

Rekor peşinde

Bakış açınızı
genişletin
DOD; Türkiye ikinci el otomobil
pazarında bir ilk olan DOD 360 iç
görünüm özelliğiyle internetten
araç inceleme sürecine farklı bir
boyut kazandırdı. DOD web sitesi ve
mobil uygulaması üzerinden hayata
geçirilen 360 iç görünüm özelliği
sayesinde müşteriler, DOD stoklarından
ilgilendikleri araçların içini “360 Derece
İç Görünüm” butonuna tıklayarak
inceleme, aracın içinde fiziki olarak
bulunmadan her detayı daha yakından
görme fırsatı elde ediyor.
BİZ’D

Audi, İstanbul İstinyePark’ta hizmete açtığı dijital showroom’u Audi City ile ilk
yılında 1,5 milyondan fazla ziyaretçiyi gelecekle buluşturdu. Londra, Pekin ve
Berlin’in ardından geçen yıl nisanda açılan Audi City İstanbul bu sonuçla hem
dünyada hizmete açılması planlanan yeni Audi City’ler için, hem de Türkiye’deki
diğer Audi showroom’ları için güçlü bir örnek oluşturdu. Doğuş Otomotiv
Audi ayrıca, Audi City İstanbul’da kullanılan tüm teknolojileri yakın gelecekte
Türkiye’deki diğer showroom’larına adapte etmek için çalışmalara da başladı.

Akbank ve n11.com, e-ticareti
geliştirecek bir işbirliğine
imza attı. Akbank Direkt
Öde servisiyle internet
alışverişlerinde kredi kartı
limitlerini kullanmadan alışveriş
yapma imkanıyla tanışan
n11.com müşterileri, aynı
zamanda 1.000 TL ile 25.000
TL arasında gerçekleştirdikleri
alışverişlerini 48 aya kadar
taksitlendirebiliyor. Bu ödeme
yöntemiyle müşteriler hem
bilgisayarlarından hem de mobil
cihazlarından alışverişlerini
rahatlıkla gerçekleştirebilecek.

ATC-TAİK’e
sponsorluk
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Audi City’ye
1,5 milyon ziyaretçi

Doğuş İnşaat, Çekmeköy-SancaktepeSultanbeyli ve Sarıgazi (Hastane)Taşdelen-Yenidoğan Metrosu
sözleşmesini imzaladı. Doğuş İnşaat’ın,
tek yüklenici olarak yapımına devam
ettiği Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy
Metro projesinin bir uzantısı olarak
inşa edilecek 10.9 km’lik SancaktepeSultanbeyli hattında 8 adet istasyon
yer alacak. Çekmeköy-SancaktepeSultanbeyli hattıyla Sarıgazi
İstasyonu’na entegre olarak 6,95 km’lik
Taşdelen-Yenidoğan hattı ise 6 adet
istasyondan oluşacak. Yapım işinin
yanı sıra elektromekanik sistemler
temin, montaj ve işletmeye alma
işlerini de kapsayan projenin, 34 ay
gibi rekor bir sürede tamamlanması
hedefleniyor.
BİZ’D
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Tiyatronun gücü adına

Prestijli kurumlar Doğuş Otomotiv İK’yı ödüllendiriyor

Doğuş Otomotiv çalışanlarından oluşan oyuncu
kadrosuyla Sahne’D Bir’iz tiyatro ekibi sahnedeki
sürükleyici performanslarına devam ediyor. Yıl
içerisinde Hristo Boytchev’in ‘Albay Kuş’ adlı
eserinden uyarlanan oyunla sahneye çıkan ekip,
Balkan savaşlarının ortasında kaderine terkedilmiş
altı deli ve bir doktorun hikâyesini izleyiciye aktardı.
Doğuş Otomotiv bünyesindeki farklı departmanlardan
oyuncuların iş dışında da bir araya gelerek
oluşturduğu tiyatro ekibinin oyunları her daim yoğun
ilgiyle karşılaşıyor.

Doğuş Otomotiv 2017 yılında
İnsan Kaynakları alanında yaptığı
çalışmalarla farklı kurumlardan
ödüllere layık görüldü. Drive ekibi,
İK çalışmalarıyla iş dünyasının
en prestijli yarışmalarından
biri olan Stevie Uluslararası İş
Ödülleri 2017’de iki ödül birden
kazandı. Ayrıca, Doğuş Otomotiv
İK Eğitim Ekibi, eğitim süreçleri
ve Go Gelişim Okulu Platformu ile
EDUCORP Awards’ta ‘Eğitim ve
Gelişim Başarı Ödülü’ ile ‘Eğitim
ve Gelişim Alanında Uygulama
Ödülü’ olmak üzere iki ödülle
geceden ayrıldı.
Son olarak, Çağrı Merkezi alanında
dünyanın en büyük organizasyonu
kabul edilen, Contact Center
World Awards 2017-EMEA Bölgesi
yarışmasında Doğuş Otomotiv,
Değer ve İlgi Merkezi’nde (DİM)
yürüttüğü işe alım modülüyle ‘En
İyi İşe Alım Süreci’ kategorisinde
altın madalya aldı.

Doğuş Teknoloji,
bilişim listelerinde
Doğuş Teknoloji, bu yıl 18’incisi gerçekleşen İlk 500
Bilişim Şirketi Araştırması’nın ana kategorisinde 106’ıncı
sıradan 90’ıncı sıraya yükseldi. Bilgi Teknolojileri alanında
58’inci ve CRM Yazılımı alanında üçüncü olan Doğuş
Teknoloji, beş farklı kategoride de sıralamaya girerek
bilgi teknolojileri alanında rüştünü ispatladı. Ek olarak
Doğuş Teknoloji, 2006 yılından beri Türkiye’nin en
hızlı büyüyen teknoloji şirketlerini belirleyen Deloitte
Teknoloji Fast 50 Türkiye’de de bu sene ilk kez yer aldı.

En güvenli işveren
Doğuş-Soma Adi Ortaklığı, 4 Mayıs 2017 tarihinde The Westin Mumbai Garden City Otel’de düzenlenen
İSG Kongresi’nde, OSHAI (Occupational Safety & Health Association India) tarafından ikincisi gerçekleştirilen
“İSG Mükemmeliyet Ödülleri 2017” kapsamında “Yılın En Güvenli İşvereni” seçildi. Maharashtra Bölgesi Çalışma
Bakanlığı’nca kurulan bağımsız birlik OSHAI tarafından üç aşamalı gerçekleştirilen değerlendirmeyle şirketlerin
işyeri güvenliği, sağlık ve çevre konularında standartlarını iyileştirmelerini ve bu alanlardaki iyi uygulama
örneklerini artırmalarını teşvik etmek amaçlanıyor.

İş süreçleri dijitalleşiyor
Doğuş Grubu şirketlerinin çalışanlarının tüm
iş süreçlerini dijitalleştiren Doğuş Teknoloji
ürünü D-Suit hayatınızı kolaylaştırmaya hazır.
Çalışanın, masraf bildirim formalarından izin
girişlerine kadar iş yapma sürecindeki her
noktasını dijital ortamda tek bir programla
yapma imkânı sağlayan D-Suit, kâğıtla onay
süreçlerini sonlandırarak zaman ve maliyet
tasarrufu elde etmeyi de hedefliyor. Diğer
yandan satın alma, insan kaynakları ve varlık
yönetimini de içinde barındırarak şirketlerin
tüm süreçlerini standartlaştırma imkânı da
sağlayacak.
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n11.com KOBİ’lerin
arkasında
‘Açık pazar’ iş modeliyle Türkiye’yi
yeni bir ticaret kavramı ile tanıştıran
n11.com, Türkiye e-ticaret sektörünü
büyütmeye devam ediyor. n11.com’un
açık pazar iş modeli sayesinde 2013
yılından bu yana Türkiye genelinde
yaklaşık 60 bin KOBİ e-ticarete atıldı
ve n11.com KOBİ’leri 37 milyon ürün
sattı. Türkiye’nin e-ticaret potansiyeli
yüksek bir ülke olduğunu belirten n11.
com CEO’su Won Yong Jo, “Açık pazar
iş modelimiz, KOBİ’leri hak ettiği yere
taşıyacak, ekonominin belkemiği
yerel işletmeler e-ticaretle büyümeye
devam edecek” diye konuştu.

Türkiye’nin
en iyileri
arasında
Doğuş Grubu’nun
iş dünyasındaki
saygınlığı bir kez
daha tescillendirdi.
Güvenilirlik, saygı,
hakkaniyet, gurur
ve takım ruhunun
ödüllendirildiği
Great Place to
Work Enstitüsü’nün
araştırmasına göre
Doğuş Holding,
Doğuş İnşaat ve
Doğuş Müşteri
Sistemleri şirketleri,
Türkiye’nin En İyi
İşverenleri arasında
gösterildi.
İnşaat sektöründen
listeye giren tek şirket
olan Doğuş İnşaat adına
ödülü insan kaynakları
ekibi aldı.
Doğuş İnşaat daha
önce 2014 yılında da
bu listeye girme
başarısı göstermişti.
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‘İyi Dersler Şoför Amca’
afiş yarışması sonuçları
açıklandı
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç
Muayene İstasyonları ve Michelin arasında
imzalanan işbirliği protokolüyle Trafikte
Sorumluluk Hareketi kapsamında 2014’te
hayata geçirilen İyi Dersler Şoför Amca Projesi
kapsamında ilkokul 4. sınıf öğrencileri arasında
gerçekleştirilen afiş yarışmasında dereceye
giren öğrenciler, proje paydaşlarından ve
uzman akademisyenden oluşan jüri tarafından
değerlendirildi. Proje kapsamında eğitimlerin
gerçekleştirildiği 100 okuldan toplam 820 eserin
başvuru yaptığı yarışmada;
• Zonguldak ili, Ereğli ilçesi, Kurtlar İlkokulu’ndan
Sudenaz ÇINAR birinci,
• Aydın ili Bozdoğan ilçesi, Fatih İlkokulu’ndan
Hatice Rana YÖRÜK ikinci,
• Zonguldak ili, Ereğli ilçesi, Kurtlar İlkokulu’ndan
Rana YAMAN üçüncü oldu.

Fikirlerin
Doğuş Günü!
Doğuş Otomotiv çalışanları için bir
tür gelenek haline gelen Fikirlerin
Doğuş Günü, bu yıl 12 Eylül’de
üçüncü kez düzenlendi. Doğuş
Otomotiv İnsan Kaynakları’nın süreç
yönetimi ekibi tarafından organize
edilen Fikirlerin Doğuş Günü için bu
sene dijital dönüşüm teması seçildi.
200’den fazla çalışanın katılımıyla
gerçekleşen organizasyonda
katılımcılar 18 farklı projeyi ve dijital
dönüşüm konulu konuşmasıyla
Yüce Zerey’i dinleme fırsatı buldular.
Her yıl düzenlenen Fikirlerin Doğuş
Günü, yıl içerisinde Doğuş Otomotiv
bünyesinde gerçekleştirilen yenilikçi
projelerin anlatıldığı ve yepyeni
fikirlere ilham veren bir etkinlik
olmaya devam ediyor.

NTV, Twitter’da 7 milyon takipçiye ulaştı
NTV’nin doğru, hızlı ve güvenilir haberleri sosyal medyada da karşılığını buldu.
Twitter’da 7 milyon takipçiye ulaşan NTV, “Türkiye’nin en çok takip edilen medya
kuruluşu” olarak açık ara zirvede. ntv.com.tr; okuru aldatmayan başlıkları, sansasyondan
uzak yayıncılığı, “flaş, şok” gibi klişelere yer vermeyen içerikleri sayesinde Twitter’daki
takipçi sayısını daha da arttırdı. 7 milyon takipçiye ulaşan NTV, böylece “Türkiye’nin en çok takipçisi olan medya kuruluşu”
unvanını daha da pekiştirdi. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri anlık olarak takip etmek isteyen Twitter kullanıcıları, son
dakika olaylarından NTV canlı yayınına kadar tüm detaylara @NTV hesabından erişebiliyor.
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