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İlk Bakış

Babylon’da posterler
‘konuşuyor’
Şehrin müzik ve eğlence hayatına yön veren Babylon,
Türkiye’nin ilk ‘Sesli Poster’iyle farklı deneyimlere,
yeni keşiflere açık olmaya davet ediyor. Alışılmış bir
Babylon etkinlik afişi görünümüne sahip sesli postere
dokunulduğunda Babylon’da sahneye çıkacak dört
sanatçının iki farklı şarkısından 20’şer saniye çalıyor.
bomontiada’da Babylon’a giden koridorda yer alan
poster programa göre yenileniyor.

Mavi ve beyazın klasikleşen uyumu
Crate and Barrel’ın baharı evlere taşıyan koleksiyonu, gökyüzünün huzur veren rengi maviyi, sadeliğin rengi beyazla tamamlıyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte yeniden popülerlik kazanan ve konforlu dokunuşlarla genişleyen dış mekanların dekorasyonunda
bu yıl mavi rengi öne çıkıyor. Özellikle koyu mavi tonlarının parlak beyazla birleşimi bu senenin önde gelen trendleri arasında yer
alıyor. Crate and Barrel, bu uyumu dilediğiniz şekilde dekorasyona taşımanız için ilham kaynağı oluyor. Crate and Barrel’ın geniş
ürün yelpazesinde ferah alanlar yaratan rahat kanepelerin ve yemek odası takımlarının yanı sıra mutfaklar için de şık ve ilham
veren alternatifler bulunuyor. Evinize mavi ve beyazın uyumunu taşımak için, desenleriyle göz dolduran yastıklardan, kanepe ve
sehpalara kadar farklı tasarımlar öneren Crate and Barrel, yaşam alanlarınızın dekorasyonunu tamamlamak için pek çok farklı
aydınlatma alternatifi ve aksesuarı aynı çatı altında sunuyor. Yatak odaları için de muhteşem seçeneklerin yer aldığı Crate and
Barrel koleksiyonlarıyla yılın trendini yaşam alanlarınıza taşımak çok daha keyifli olacak.

Dijitalleşmeyle
bir adım önde
Audi, müşterilerinin servis işlemlerini
daha hızlı ve kolay yürütebilmesi
için Self Reception teknolojisini
hizmete sunuyor. Yetkili servis
girişlerine konulan kiosk’larda Audi
sahipleri, almak istedikleri servis
hizmetlerini seçebiliyor, servis iş
emirlerini açabiliyor ve ödemelerini
yapabiliyor. Türkiye genelinde
yedi yetkili serviste başlayan Self
Reception, zamandan tasarruf
sağlayarak Audi sahiplerinin servis
hizmetini daha kolay, hızlı ve verimli
bir şekilde almasına imkân tanıyor.
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Düğün dediğin sarayda olur
Hayalini kurduğunuz bahar düğünü, Adile Sultan Sarayı’nda gerçeğe dönüşüyor. İstanbul’un tarihi dokusu ve manzarasıyla
dikkat çeken mekânlarından Adile Sultan Sarayı, düğün organizasyonları için oluşturduğu standart pakette kokteyl ve
yemek menüsü sunuyor. Davet sahiplerinin taleplerine göre menü ve dekorasyonda değişiklikler yapılarak, istenilen
konsepte göre tüm detaylar tamamlanıyor. Mekân, kapalı alanında 450, açık alanda ise 600 kişiyi ağırlayabiliyor. Kokteyl
düzenindeki organizasyonlar içinse kapalı alanda 700, açık alanda ise 1000 kişilik bir kapasiteye sahip.

BİZ’D
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İlk Bakış

Magnum fotoğrafçısı
Thomas Hoepker Leica Gallery’de
Dünyaca ünlü Magnum fotoğrafçısı Thomas Hoepker’i konuk eden Leica Gallery,
sanatçının en çarpıcı eserlerini İstanbullu fotoğraf severlerle buluşturuyor.

Ren, Almanya, 1970

Deniz tutkunlarıyla buluştu
D-Marin, 11-19 Şubat tarihlerinde İstanbul’da 11’inci kez düzenlenen CNR Avrasya Boat Show’da deniz tutkunlarıyla buluştu.
Doğuş Turizm Grubu Mutfak Direktörü Mehmet Gök ve Mytha Hotel Anthology Marka Şefi Andrea Migliaccio’nun ellerinden
özel bir gastronomik deneyim yaşayan misafirler ayrıca Yunanistan’ın tarihi ve masmavi koylarına uzanan bir söyleşi, Cem
Kozlu’nun imza günü, Organize Sesler performansı ve VIP kokteylle keyifli saatler yaşadı. D-Marin fuar boyunca yetişkinlerin
yanı sıra çocuklar için de eğlenceli ve öğretici aktivitelere imza attı.
ABD, Chicago, 1966

Saffet Emre
Tonguç’tan
romantik rotalar
Condé Nast Traveller Türkiye dergisi ve
Beymen ortaklığında gerçekleştirilen
‘Travel Talks’ serisi, seyahat tutkunlarına
ilham verecek sohbetlerine devam
ediyor. Derginin Genel Yayın Yönetmeni
Çiler İlhan’ın moderatörlüğünde hayata
geçirilen serinin Beymen Zorlu Center’daki
dördüncü ayağı ‘Travel For Romance’a
seyahat yazarı, tarihçi ve rehber Saffet Emre
Tonguç katıldı. Sevgililer Günü’ne denk
gelen etkinlikte Tonguç dünyanın
en romantik, keyifli, etkileyici ve heyecan
verici rotalarını paylaştı.
6
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Eylül saldırılarında East River’da çektiği fotoğrafla tarihe geçen Magnum fotoğrafçısı
Thomas Hoepker’in ‘Ani Bir Zafer’ adlı kişisel sergisi 24 Mart - 3 Haziran 2017 tarihleri
arasında bomontiada’daki Leica Gallery’de fotoğraf severlerle buluşuyor. Leica Hall of Fame ödüllü fotoğrafçının
“Belki mizah bizi daha esaslı zaferlere götürecek ani bir
zaferdir” düşüncesinden hareketle hazırlanan sergisinde
mizah önemli bir yere sahip. 2003 - 2006 yılları arasında
Magnum’un başkanlığını üstlenen Hoepker’in bu sergisinde yer alan seçki ise adeta geçmişe bir yolculuk niteliğinde.
Efsane boksör Muhammed Ali’ye ait karelerle 1966 yılına doğru yola çıkarken, yine aynı seçkideki fotoğraflarla
kendinizi 11 Eylül 2001 günü New York’ta yaşanan o acı
olayların tam ortasında bulacaksınız. Siyasi ve gündelik
konuları kendi bakış açısıyla ölümsüzleştiren Hoepker’in
çağımızı yansıttığı eserleri Leica Gallery’de 3 Haziran’a kadar görülebilir.

ABD. Parris Adası, Güney Carolina. 1970.

BİZ’D
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Yakın Plan

DO HOBI
KULÜPLERI
MUTLULUK
SAÇIYOR
İş hayatı bir oyun alanı kadar eğlenceli olabildiği gibi stresli ve zor zamanlar da yaşatıyor.
Rutinliği de cabası. Peki ama ne yapmalı? Tutkularınıza sarılmaya ne dersiniz? İşte bu
noktada, Do Hobi Kulüpleri devreye giriyor ve Anneler Kulübünden Türk Sanat Müziği
korosuna, farklı zevklere sahip tüm Do’lular için bir seçenek sunarak, yoğun
iş temposunun dışına çıkan zevkli formüller yaratıyor. Ortak hobilere sahip Do’luları
bir araya getirmesi ise Do Hobi Kulüplerinin en renkli tarafı. Gelin tüm bunları bir de
Do Koşu Kulübü üyelerinden dinleyelim.
Röpo r ta j : B ir a y Anı l Bi r e r

U

F ot oğ ra f M u r a t T e ki n

zmanlar, bir spor veya sanat dalıyla sadece tüketici ve
izleyici olarak değil, üretici olarak da ilgilenmenin, profesyonel hayatın verimliliğini artırarak daha da kaliteli
kıldığını söylüyor. İş dışında düzenli spor yapan, üreten
ve sosyalleşen insanların mutlulukları yüzlerinden okunuyor. Doğuş
Holding bu eğilimin bilincine vararak tutkularına sarılmak isteyen
çalışanlarına hobi kulüpleriyle karşılık verdi. Doğuş çalışanlarının
gönül verdiği iş dışı alanlarda hakkıyla çalışabilmeleri için kurulan
Do Hobi Kulüpleri arasında neler yok ki: Türk sanat müziği korosu,
anneler kulübü, tiyatro kulübü, dalış kulübü... Bunlar arasından Do
Koşu Kulübü ise yarışlara katılıp dereceler kazanacak kadar iddialı!
Sisli bir İstanbul sabahı, saat 7.30. Yer Belgrad Ormanı. Do Koşu
Kulübü üyeleri, antrenörleri Bahadır İşseven ve Nesrin İşseven önderliğinde ısınma hareketleri yapıyor; az sonra koşmaya başlayacaklar. Doğuş Otomotiv’den Levent Atalık, Doğuş Perakende Grubu’ndan Sadık Sağkol, aynı zamanda Do Bisiklet Kulübü üyeleri de
olan Doğuş İnşaat’tan Utkan Çorbacıoğlu ve Doğuş Otomotiv’den
İlker Çınar’la antrenmanları öncesi kulüplerine ve koşmaya olan
bağlılıkları hakkında konuşmaya başlıyoruz.

8

BİZ’D

Yoğun iş temposunun içerisinde sıkı bir antrenman programına başlamak zor iş. Do Koşu Kulübü’ne katılmaya nasıl
karar verdiniz? Kulübün üzerinizdeki etkileri neler oldu?

Sadık Sağkol: Doğuş Holding İK departmanından kulüplerin
kurulduğuna dair bir e-posta geldi. Ben zaten koşuyla ilgileniyordum, bu yüzden koşu kulübüne katıldım. Ardından hocalarımızla
tanıştık. Sonrasında benim koşu bilincim ve kariyerim tamamen
değişti. Geçen yıl Bahadır Hoca’yla beraber Berlin Maratonu’na
hazırlandım. Onun verdiği programla Berlin Maratonu’nu hedeflediğimden sadece bir dakika daha geç tamamladım. Her cumartesi sabahı 7.30’da antrenmana keyifle geliyoruz. Çok güzel bir
sosyal ortam var. Antrenmanlar yaklaşık iki saat sürüyor ama yarış hedefimiz varsa antrenmanlar sıklaşıyor tabii. Birlikte olmasak
da ayrı ayrı antrenman yapıp son durumu grubumuzla paylaşıyoruz. Herkes birbirini bu anlamda tetikliyor.
Levent Atalık: Çok faal ve sosyal bir grubuz. Yaptığımız antrenmanları ve dereceleri WhatsApp grubumuzdan paylaşarak
birbirimizi motive etmeye çalışıyoruz. Doğuş Grubu’ndaki neredeyse her şirketten arkadaşımız var.

İlker Çınar: Bu arada, ben ve Utkan hem bisiklet hem de koşu
kulübüne üyeyiz.
Utkan Çorbacıoğlu: Antrenmanlarına geçtiğimiz yıl mayıs ayında bisiklet kulübüyle başlamıştım. Kış mevsimi gelince hava şartlarından dolayı bisiklete binmek zorlaştı. O yüzden koşuya da başladım.
Koşuda yarışları görünce motivasyonum iyice arttı. Yarışlara hazırlanarak dereceler almaya başladık. Şu an havalar da güzelleştiği için bisiklete tekrar başlıyoruz. O alanda da yarışmalarda dereceler bekliyoruz.
Sadık Sağkol: Herkes kişisel gelişiminin zirvesinde şu an.
Mesela Levent Abi’nin kulübe katılmadan öncesine ve katıldıktan
sonrasına ait karşılaştırmalı fotoğrafları var. Çok ciddi bir şekilde
kilo verdik. Ben yedi kilo verdim mesela...
Levent Atalık: Ben de toplamda dokuz kilo verdim.
Yarışlara katıldığınızdan bahsettiniz. Şimdiye kadar
hangi yarışlarda koştunuz?

İlker Çınar: Türkiye’de bisiklet yarışlarının sayısı sınırlı ama
koşu yarışları çok.
Levent Atalık: Öncelikle, Marmaris’teki RunMarisRun, Uzu-

netap gece koşuları, Likya Trail Series gibi Uzunetap’ın düzenlediği koşulara katılıyoruz.
Sadık Sağkol: Uzunetap bizimle yarış takvimini paylaşıyor;
biz kendi takvimimize göre hedef yarışlarımızı seçiyoruz. 20’den
fazla kulüp üyesi bu yıl 8-9 Nisan’da düzenlenen RunMarisRun’a
katıldı. Ben Mayıs’ta gerçekleşecek Likya Trail Series 1 bünyesinde
de koşacağım.
Peki antrenmanlarınız sırasında sizi kimler çalıştırıyor?

İlker Çınar: Bizi çalıştıran antrenörlerimiz Training Zone’dan
geliyor. Kendi branşlarında Türkiye şampiyonu olmuş, uluslararası
arenada ülkeyi temsil etmiş ve milli takımları çalıştırmış
sporcular. Bizi onların çalıştırması büyük bir şans. Hobi kulübü
denince insanların aklına çok daha hafif bir oluşum geliyor ama
kulübe gerçekten emek veriliyor. Do Koşu Kulübü, aslında bir
spor kulübü haline gelmiş durumda.
Utkan Çorbacıoğlu: Antrenman sistemi eğlence aktivitesi
gibi değil. Hocalarımızın cumartesi sabahları 7.30’da başlayan
antrenmanımıza bir dakika bile geciktiğini görmedik şimdiye
BİZ’D
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Levent Atalık: İş için gerçekleştirdiğim Ankara seyahatinde
eksi bir derecede “Koşmam lazım benim” dedim ve çıkıp koştum.
Çünkü bir noktadan sonra uzakta da olsanız “Şu an arkadaşlarım
antrenmanlarını yapıyor; benim de yapmam lazım” diyorsunuz.
Sadık Sağkol: Bize bu fırsatı sunan bir grupta çalıştığımız ve
bunları organize eden bir İK ekibine sahip olduğumuz için çok
şanslıyız. Ayrıca, yarışlardan önce grup şirketlerinden Under
Armour da bize malzeme sponsoru oluyor.
Utkan Çorbacıoğlu: Bu kulüp aracılığıyla sosyal sorumluluk
projelerine de dahil oluyoruz. Daha önce İstanbul Maratonu’nda
Tohum Otizm Vakfı için koştuk ve yardım topladık. Bir önceki
Runatolia yarışında ise Bizden Bize için koştuk.
Sıkı bir ekip olduğunuz her halinizden belli. Antrenmanlar sırasında veya sonrasında, birbirinizi nasıl etkiliyorsunuz?

İlker Çınar: Aramızda hem yurtdışında hem de yurtiçinde
tam maraton koşmuş arkadaşlar var. Onlar bize ilham oluyor.
Sadık Sağkol: Ben geçen sene Berlin’de ilk maratonumu koştum. Berlin dünyadaki en önemli maratonlardan biri. Öyle keyif
aldım ki bu sene tekrar gideceğim. Berlin Maratonu’na katılmak
için istemek yeterli değil; çekilişe giriyorsun ve pek çok prosedürden geçiyorsun. Bahadır Hoca’yla bu seneki hedefimizi daha aşağı
çekeceğiz. Geçen sene 4 saat 12 dakikada koşmuştum; bu yıl 3
buçuk saatin altına inmeyi planlıyorum.
Levent Atalık: Bakıyorsunuz, Sadık Berlin’e gidip canavar
gibi koşmuş gelmiş. Siz de gaza geliyorsunuz. Onlar sayesinde biz
de yarı maraton koşar hale geldik.
Sadık Sağkol: “Altı kilometreyi nasıl koşarım” diye düşünenler yarı maraton koşmaya başladı.
Levent Atalık: Ben bir sene evvel 500 metreyi koştuğumda
nefes nefese kalıyordum. Aslında daha doğrusu, o zamanlar koş-

kadar. Bizi maksimum disiplinle çalıştırıyorlar ve sağlık değerlerimize kadar ilgileniyorlar. Kulüp kapsamında ölçümlerimiz de
yapılıyor. Koşuda adım atmaktan bisiklette pedal basmaya kadar
her hareketin doğrusu öğretildi burada.
Sadık Sağkol: Kulübe katılmadan önce koşu formu bozuk
olan biriydim. Antrenmanlarla formum düzeltildi. Berlin Maratonu’na hazırlandığım süreçte hocamız bana çok net bir çalışma
programı verdi; aksatmam söz konusu bile değildi. İşten 23.00’te
çıktığımı söylersem “O zaman 00.00’da koşacaksın” derdi.
Levent Atalık: Yeri gelmişken hepimiz bize bu ortamı sağlayan
Doğuş Holding’e, İK departmanında çalışan arkadaşlarımıza, Do’lu
Hayat’a, yarışları düzenleyen Uzunetap’a ve Training Zone’dan gelen hocalarımıza çok teşekkür etmek istiyoruz.
Böyle sistemli bir şekilde koşmak iş hayatınızdaki performansınızı nasıl etkiledi?

Sadık Sağkol: Hemen örnek vereyim: Ben önceden daha çabuk sinirlenen biriydim şimdi artık tepkilerimi kontrol edebiliyorum. İnsan koşarken vücudu ile beyni savaş halinde oluyor ve
kendini yönetmeyi öğreniyor. Bu durum benim işime de yansıdı
ve olumlu etkilerini görmeye başladım bile. Artık daha sakinim,
kendimi daha iyi yönetebiliyorum ve daha sabırlıyım.
İlker Çınar: Bisiklet sürerken de aynı şey geçerli. Kendinizle
10
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tuğumu sanıyordum. Özellikle teknik anlamda hatalarım varmış.
Şimdi ise yarı maratonu koşar hale geldim ve her seferinde “Kendimi daha nasıl geliştiririm” diye düşünüyorum.
Koşu dışında da bir araya geliyor musunuz?

İlker Çınar: Evet; bazen hem bisiklet hem koşu kulüpleri
olarak bir araya gelip akşam yemeği yiyoruz. Kulübün en güzel
taraflarından biri farklı Doğuş şirketlerinde çalışan arkadaşlarımızla tanışmış olmak. Farklı birimlerde olsak da aynı amaçla aynı
kültürde çalıştığımız insanlarla birbirimize destek olabiliyoruz.
Sadık Sağkol: Burada antrenman ciddiyeti var ama sonrasında da eğlenip kafa dağıtabileceğimiz bir ortamımız oluyor. Mesela
bazen antrenman sonrası kahvaltı yapıyor, kahve içiyoruz beraber.
Oradaki sohbetlerde bile insan kendini geliştireceği şeyler öğreniyor çünkü hocalarımızdan bu işle ilgili tecrübe akıyor.
Utkan ve İlker, koşu kulübünün dışında Do Bisiklet Kulübü’nde neler öğrendiniz?
Utkan Çorbacıoğlu: Do Bisiklet Kulübü’nde hocamız bize

lastik değiştirmekten bisikletin bütün teknik aksamlarını tamir
etmeye kadar tüm detayları öğretti. Biz iki kulüpte de hocalarımızdan teorik anlamda çok besleniyoruz.
İlker Çınar: Hatta bisiklet kulübündeki ilk derslerimiz lastik değiştirme, tekerleği sökme, zincir monte etme ve fren ayarlarını yapmakla geçti. Orada ilk defa lastik söküp takan arkadaşlarımız oldu.
Utkan Çorbacıoğlu: Sonradan katılanlar olursa da hoca arayı kapatıyor zaten.
İlker Çınar: Bisiklet antrenmanlarımız Maltepe’deki Veledrom’da yapılıyor çünkü Veledrom her seviyede insanın aynı anda
ve güvenli bir şekilde bisiklet sürebileceği bir yer. Bildiğiniz gibi
İstanbul’daki yol şartları bisiklet için çok müsait değil. ■

baş başa kalıp hesaplaşıyorsunuz; meditasyon gibi oluyor.
Utkan Çorbacıoğlu: Bir de sabah erken saatte antrenman
yapınca kendinizi çok enerjik hissediyorsunuz. Günün geri kalanında ailenize ve yapmak istediklerinize zaman ayırabiliyorsunuz.
Mesela 9.30’da buradaki antrenman bitince güne öyle zinde bir
şekilde devam ediyorum ki!
Levent Atalık: Benim departmanımda neredeyse herkes koşmaya başladı. Bir şekilde çevrenizdeki insanları etkiliyorsunuz ve
onlar da sizden ilham alıyorlar. Çevremde koşmaz dediğim insanlar bile koşmaya başladı.
İlker Çınar: “O yaptıysa ben de yaparım” diyorlar. Koşarken
ve bisiklete binerken yalnızsınız; orada vücudunuzla beyniniz
arasındaki savaşta sınırlarınızı öğreniyorsunuz, kendinizi tanıyorsunuz. Limitlerinizin tahmin ettiğinizden daha fazla olduğunu fark ediyorsunuz. Benimkisi biraz daha saha işi olduğu için
gittiğim şehirlerde ve otellerde fırsat buldukça sabah erken kalkıp
sporumu yapmaya çalışıyorum.
Utkan Çorbacıoğlu: “Hayatta yapmam” dediğimiz şeyleri
yaptık. Mesela gece 22.00’de kar altında Taşdelen ormanlarında
koşuya çıktık.
Levent Atalık: Veya sabah 6.30’da dizimize kadar gelen karda
Caddebostan sahilinde koştuk.
Utkan Çorbacıoğlu: Şunu öğrendik: Karda koşulabiliyormuş.
BİZ’D
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Doğuş
Grubu’nda
çalışmak,
koskocaman
bir ailenin
parçası
olmak gibi
Doğuş’un, çalışanlarına ve insan kaynağına gösterdiği özenle iş
dünyasında her daim bir adım öne çıkan bir holding olduğu aşikâr.
Çalışanların bir araya gelerek hobi ve gönüllülük işleri yapmasından
tutun da grup şirketlerindeki farklı pozisyonlara başvurabilmesini
sağlayan bu değerin sırrını dinlemek için konuyla ilgili en kilit
departmanlardan İK’nın kapısını çaldık ve Doğuş Holding İnsan
Kaynakları Bölüm Başkanı Ebru Esmen Mete’ye sorularımızı 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 D i n ç e r D i n ç

10 yıldan uzun süredir Doğuş Grubu çatısı altında çalışıyorsunuz. Kariyerinizin bu kısmını iyi biliyoruz; peki bizi bir
de öncesine götürebilir misiniz? Eğitim yıllarınızdan bugüne,
geçmişte bir zaman yolculuğuna çıkabilir miyiz?

Üniversiteden beri İK alanında çalışma hedefim vardı. Mezun olduğum yıl Türkiye’nin en önemli ekonomik krizlerinden birini yaşıyorduk ve gönlümdeki işi bulabilmekte çok zorlandım. Bulabildiğim
tek şey bir gazetenin İK ekinde stajyerlikti. En azından gönül verdiğim
mesleğe bir adım yakın olabilmek, iş dünyasına ve İK jargonuna hakim
olabilmek için burada kısa süreli staj yaptım. Aslında düşündüğümden
daha kısa sürede kendi şansımı yaratabildim ve bir röportaj sonrasında
ilk iş teklifimi aldım. Bulduğum iş fırsatı reklamcılık sektöründeydi.
Röportaj sonrasında bana “Sen ne yapmak istiyorsun? Aslında biz de
genç ve dinamik birini arıyoruz” dediler. “Hiçbir şey bilmiyorum” dediğimdeyse, “Olsun, önemli olan burada öğrenmen ve öğrendiklerini
uygulaman” dediler ve böylelikle kariyerime başladım.
Reklamcılık sektörünün dinamiklerini öğrendikten sonra kendimi daha fazla geliştirmem gerektiğini bildiğim için insan kaynakları
yönetim danışmanlığına geçmeye karar verdim. Bu alanda çalışmak;

çok farklı sektörlerdeki tepe yöneticilerin yaklaşımlarını anlamak, organizasyonel gelişim süreçlerindeki stratejik kararların nasıl alındığını
görmek ve insan faktörünün organizasyonun başarısı için ne kadar
kritik olduğunu deneyimlemek anlamında bana çok şey kattı. Aslında
benim insan kaynakları konusunda gelişmemi sağlayan danışmanlık
tarafı oldu ve Doğuş Grubu’nda çalışmaya da bu sayede başlayabildiğime inanıyorum.
Doğuş Grubu’na girdikten sonraki yıllarınıza baktığınızda,
aradan geçen süreyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu sene, Grup’taki 11. senem. Bu süre boyunca bulunduğum bölümden, faaliyet gösterdiğimiz sektörlere kadar pek çok değişim söz
konusu olduğu için çok dinamik, oldukça öğretici ve dolu dolu 11 sene
geçirdim. Bu 11 senelik sürede hiçbir zaman tek bir şirkette ve tek bir
pozisyonda çalışıyormuşum gibi hissetmedim. Yatırım alanlarımızdaki değişimler ve bu değişim süreçlerinin içerisinde bizzat bulunma
şansımın olması beni hep geleceğe bakmaya; ekibime, bölümümüzün
çalışmalarına her sene yeni neler katabiliriz düşüncesiyle çalışmaya
odakladı. Zaman zaman stresli ama çoğunlukla öğrenirken keyif alBİZ’D
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dığım, keyif aldıkça da daha fazlasını yapma güdümü pekiştiren bir
çalışma ortamının içerisinde oldum. Bu çalışma ortamında bulunmayı
kendi kariyer gelişimim anlamında çok büyük bir lütuf olarak görüyorum. Güzel olan bu dinamizmin halen devam etmesi ve daha yapmamız gereken çok işin olması.

mek. Başkanımız Sayın Ferit Şahenk her platformda çok yönlülüğün
grubumuz için önemini vurguluyor. Biz aslında çok şanslıyız çünkü
Türkiye’de faaliyet gösteren büyük gruplara bakıldığında bizim şirket
yelpazemiz çok farklı ve çok zengin. Aynı zamanda coğrafi olarak da
çok geniş bir oyun alanına sahibiz. Çalışanlarımız da bu avantajdan
maksimumda faydalanabilmeli.
İhtiyaç duyulan pozisyonlarda yaklaşımımız öncelikli olarak açık
olan pozisyonları kendi içimizden kapatmak. Bi Do’lu Kariyer’le teknolojik olarak bu altyapıyı sağlamış durumdayız. Çünkü büyük bir yapıda, her iş fırsatını duyurmak ya da kişinin o pozisyona başvurmasını
sağlamak mümkün olamıyordu; Bi Do’lu Kariyer ise bu açıdan bizim
hayatımıza kolaylık getirdi. Ancak bundan sonra hızlı bir şekilde bu
akışkanlığı sağlamak için tüm şirketlerimizin bu platformu sahiplenmesi gerekiyor. Özellikle performansı yüksek çalışanlardan ayrılmak
dürüst olmak gerekirse çoğu zaman verilmesi kolay bir karar değil.
Ancak hem Grubumuzun insanını daha verimli kullanması hem de
çalışan memnuniyeti için bu özveriyi hep birlikte göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.
Diğer taraftan, deneyimlerinden bağımsız olarak farklı alanlarda
da kariyerine devam etmek isteyen çalışanlarımız oluyor. Bu nedenle
sadece CV bilgileriyle değerlendirme yapmamamız ve kişilerin her
özelliğini dikkate almamız gerekiyor.
Hatta belki herhangi bir kişi pozisyona hazır bile olmayabilir ama
söz konusu alana girmeyi çok istiyordur. Biz bu platform aracılığıyla
kişinin tutkusunu ve belki hiç bilmediği bir alanda çalışma isteğini
dinlemek için kapıyı açıyoruz; ona da kendini ispatlamak kalıyor. Bu
ve benzeri ihtiyaçlara cevap verebilmek insan kaynağımızın, grubumuzun büyüme ve gelişme hızına adapte olabilmesi için önemli. Bu
noktada Bi Do’lu Kariyer’i rekabet hissiyle değil, çok yönlülük bakış
açısıyla yönetmemiz gerekiyor. Zaman zaman bazı çalışanlarımızdan,
kariyer değişikliği istekleri hakkında yöneticileriyle diledikleri açıklıkta
konuşamadıklarını dinliyorum. Bu ve benzeri engelleri de günümüzün
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak aşmamız gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle insan kaynakları ekipleri oldukça kritik bir misyon
yüklenmiş oluyor.

Doğuş Grubu çalışan odaklı bir anlayışa sahip. Doğuş Grubu için ‘insan’ ne ifade ediyor? Doğuş’u bu alanda farklı kılan
nedir?

Doğuş Grubu’nda çalışmak, koskocaman bir ailenin parçası olmak
gibi aslında. En üst kademeden, en alt kademeye kadar çalışanlarımızda gözlemlediğim en temel şey şu: Sanki evlerimizden çıkıyoruz ve
ikinci evimize geliyoruz. Aslında sanırım diğer şirketlerden bizi ayıran
temel unsurlardan biri de bu. Çünkü Doğuş Grubu’nda alışılagelmiş
işveren ve çalışan ilişkisinin ötesinde farklı bir bağ söz konusu oluyor.
Bu sadece uzun zamandır Grubumuzda görev yapan kişiler için geçerli
değil. Aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımız da hızlıca aile kültürünün bir parçası oluyor.
Klişe bir işveren sadece çalışanların yapması ve yapmaması gerekenlere odaklanır. Kendi sorumluluklarını öteleyebilir. Bizim anlayışımızda ise iş çerçevesinin ötesine geçerek çalışanların hayat kalitesine
ve refahına odaklanan bir sorumluluk bilinci ön planda. Yönetim anlayışımızda kişilerin sadece yaptığı iş değil, bütün hayatını göz önünde bulundurmak var. Çalışanlarımız her sabah kalkıp işe gelirken her
şeyiyle, bir bütün olarak geliyor ve Doğuş Grubu o bütüne nasıl değer
katabileceğini her zaman göz önünde bulunduruyor. Zaman zaman
zorlu dönemler de yaşanıyor, bunu paylaşmazsam Pollyanna’cılık yapmış olurum. Ama bu aile olmak değil mi zaten? Nasıl ailede mutluluk,
üzüntü, eğlence, kavga hep birlikte yaşanıyorsa ve sonunda her şey aile
olunduğu için yoluna giriyorsa, burada da farklı bir durum olmuyor
aslında… Samimiyet, biz olabilmek ve bağlılık gerçekten çok önemli…
Doğuş Grubu için vefa önemlidir; çalışanın iş dışında hayata nasıl bir
katkı sağladığı değerlidir.
Doğuş Grubu değerleri “Biz Samimiyetle Çözer, Uygular,
Geliştiririz” sözünü esas alıyor. Değerlerin grup içinde yaygınlaştırılması için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Değerli iş adamlarının vizyonlarını barındıran sözleri, şirketleri ve
çalışanları için hep birer kılavuz niteliği taşımıştır. Tabii köklü şirketlerde geçen zaman içinde bu sözlerin tam anlamı nesilden nesle aktarılabiliyor mu, bu tartışılır... Rahmetli yöneticilerimizden, Sayın Tarık
Binatlı ile yıllar önce yaptığım bir sohbet hâlâ hafızamda. Bu sohbette
bana dolabından bir dosya çıkardı ve içinden bir sayfa ayırarak bu sayfanın kurucu başkanımız Sayın Ayhan Şahenk Beyefendi’yle çalıştığı
dönemden kaldığını iletti. Önce duygulu ve gururlu bir ifadeyle tüm
sayfayı yüksek sesle okudu ve sonra da bu notu bana teslim etti. Bu
sayfada biraz önce bana sorduğunuz soruda geçen tüm değerlerimiz
yazıyordu. İşte o zaman, zaten çok iyi bildiğim “Bizim en değerli varlığımız insan” anlayışımızın tam anlamıyla ne demek olduğunu derinden hissetmiş oldum.
Ben Doğuş’un eski dönemlerini yaşayamadım ama o dönemlerdeki değer anlayışı ile günümüzdeki anlayış arasında fark olmadığını da
gözlemleyebiliyorum. Çünkü değerlerimiz bizim için günlük hayatın
bir parçası. Zaten bu nedenle farklı jenerasyonlara sahip bir topluluk
olmakla birlikte uyumla ve başarı odağıyla çalışabiliyoruz. Değerlerimizin her işimizde bize yol gösterici olması ve her bir Doğuş çalışanının bunu bir yaşam biçimi haline getirmesi aslında bir insan kaynakları
politikasının ötesinde bir yönetim anlayışı olmalı. Hepimiz bu konuda
etrafımızdan bir şey öğrenmeli ve yeni çalışma arkadaşlarımıza felsefe14
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Bi Do’lu Kariyer’den işe alım yapıldı mı şimdiye kadar?

Bi Do’lu Kariyer’den ilk işe alımı yaptık. Doğuş Gayrimenkul teknik ofisinde çalışan kadın bir mühendis yetkinlikleriyle, isteğiyle ve
potansiyeliyle kendini kanıtlayınca Doğuş Holding’de risk yönetimi
bölümünden iş teklifi aldı ve çalışmaya başladı.
mizi aşılamalıyız. Şanslıyız ki bu deneyimleri dinleyebileceğimiz, esinlenebileceğimiz ve bu ruhu anlayabileceğimiz çok fazla çalışanımız var.
Kendi adıma vazgeçemediğim rutinlerimden ikisi, uygun zamanını
yakaladığım anda Sayın Şadan Gürtaş’tan geçmişimizi adeta macera
dolu bir aksiyon filmi edasında dinlemek veya Metin Bey (Ağar) ile
eski bina sohbetleri diyebilirim. Bu arada o A4 sayfası nerede derseniz;
zorunlu hallerde açılması gerekli bir kutu gibi her zaman gözümün
önünde, elimin altında….
Yeni hayata geçen Bi Do’lu Kariyer platformu hakkında bilgi verebilir misiniz? Kariyer planlama konusunda çalışanlara
ne gibi kolaylıklar sağlıyor bu platform?

Son iki senedir Doğuş Grubu bünyesinde tüm çalışanlara dokunmasını arzu ettiğimiz konuları Do’lu Hayat Çalışan İletişim Platformu
altında toplamaya çalışıyoruz. Bunun en önemli kollarından biri Bi
Do’lu Kariyer olacak. Bi Do’lu Kariyer’in temel amacı grup içindeki
İK hareketliliğini sağlamak ve çok yönlü çalışan felsefemizi geliştir-

Doğuş çalışanları kariyer planlamalarını yaparken neleri
göz önünde bulundurmalı? İnsan Kaynakları olarak bu süreçte ne gibi destekler sağlıyorsunuz?

Doğuş Grubu olarak çok farklı alanlarda faaliyet gösteriyoruz;
tahmin edeceğiniz üzere, teknoloji eksenli şirketlerimiz ile yeme-içme,
turizm ya da lüks perakendecilik gibi alanlardaki şirketlerimiz arasında
çok farklı dinamikler var. O yüzden mesela, teknoloji sektöründe kariyerini oluşturan bir çalışanımız yoluna bu diğer saydığım alanlarda
devam etmek istiyorsa, bu dünyalardaki yaşam stillerine hakim olmalı,
global trendleri bilmeli ve gereken dinamiklere uygun şekilde kendini
geliştirebilmeli.
Kariyer planlaması aslında kişide başlıyor. Herkesin önce kendi
şapkasını önüne alıp artılarını eksilerini masaya objektif bir şekilde yatırması lazım. Ardından yöneticilerini, İK’yı ve etrafındaki diğer kaynakları etkin kullanarak kendi için şans yaratması gerekiyor.
Doğuş Grubu’nun içinde, bu anlamda çok zengin iş fırsatları oluşabiliyor. Bunlara ilgi duyan insanların hemen “Ama benim bu konuda

iş tecrübem yok” diye düşünmemesi lazım. Bi Dolu Kariyer bu anlamda çalışana fırsat veriyor. Çalışanlar bu fırsatları sadece o zamana kadar
yaptıkları iş üzerinden değil, iş dışındaki hayatlarını da düşünerek değerlendirebilir. Bunun için Bi Do’lu Kariyer’de bulunan özgeçmişlerde,
klasikleşen “Hobilerim puzzle yapmak, sinemaya gitmek, kitap okumak” bilgilerinin ötesinde; büyük tutkuyla zaman ve enerji harcanan
konuların yazılması çok önemli.
Do’lu Hayat da çalışanların sosyal hayatları konusunda güzel adımlar atıyor...

Do kurulurken öncelikli amaç çalışanlara indirim ve avantaj paketleri sunmaktı. Şu anda ise çalışanların yapmak istediklerini, Doğuş
çatısı altında yapabilmelerini sağlayan bir iletişim platformu haline
geldi. İş yerlerinde çok etkin çalışan takımların aynı enerjiyi iş dışındaki alanlara taşımalarını, dolayısıyla daha mutlu olmalarını sağladı.
Çalışanlarımız bu platform sayesinde konserlere birlikte gidiyor, hobilerini birlikte gerçekleştiriyor, grubumuzun sahip olduğu turistik yerlere avantajlı fiyatlarla birlikte seyahat edebiliyor. Burada vurgulamak
istediğim şey “birliktelik ve ayrıcalıklı olma”. Holding olarak hedefimiz
Bi Do’lu Hayat platformunun tüm çalışanlara ulaşması, sahip olduğumuz varlıklarımızın tüm çalışanlarımız tarafından deneyimlenmesi ve
aidiyet duygusunun güçlenmesi aslında.
Bu çerçevede biz şirketlerimizle işbirliği sağlıyoruz ve maliyet
yönetimini gerçekleştiriyoruz. Grup şirketlerimiz içerik olarak bize
çok fazla destek oluyor; güzel olan kısmı da bu. Örneğin Antur her
türlü organizasyonumuzu sahiplenerek etkin maliyetlerle ve maksimum kalitede etkinliklerimizi gerçekleştirmemizi sağlıyor. Doğuş
Teknoloji bütün yazılımlarımızın ve teknolojik alt yapımızın sorumluluğunu üstlenmiş durumda. TÜVTÜRK Türkiye’de neredeyse
her ilde olduğu için ekiplerimizin gönüllülük faaliyetlerinde doğru
kitleye ulaşmamıza destek oluyor. Dijital tüm iletişim çalışmalarımızı ve sosyal medya hesaplarımızı Related Group büyük bir özveriyle gerçekleştiriyor. Başta Under Armour olmak üzere markalarımız
bize ürünleri ve hizmetleriyle destek sağlıyor. Saymakla bitmeyeceği
için her hafta doluhayat.com veya sosyal medya hesaplarımızı ziyaret
etmenizi tavsiye ederim.
Do Gönüllüleri’nin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk işlerinden de bahseder misiniz?

Yıllardır çalışanlarımızdan ‘birlikte’ gönüllülük projeleri yapma
taleplerini dinliyorduk. Do’lu Hayat bu isteği gerçekleştirebilmek için
inanılmaz bir fırsat oldu bizim için. Özellikle son bir senedir gönüllülük konusunda ciddi bir istek ve bilinç var. Bugüne kadar sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda sekiz farklı çalışma yaptık. Doğudaki iki ilköğretim okulunu toplam 200 kişi ziyaret etti ve ihtiyaçlar
bizzat çalışanlarımız tarafından karşılandı.
Do Gönüllüleri arasında inanılmaz bir enerji ve paylaşım var.
Mesela Kars duyurusunu yapmamızın ardından anında 65 kişilik bir
WhatsApp grubu kuruldu ve iki gün içerisinde okulun tüm ihtiyaçları
tamamlandı. Söz ettiğimiz sadece ayakkabı ve palto gibi, temin edilmesi görece daha kolay ihtiyaçlar değil; laboratuvar ve soba gibi maliyetli
olabilen gereksinimler. Bu durum karşısında duygulanmamak mümkün değil. Hele ki toplanan malzemeleri doğrudan teslim etmek için
kar-kış dinlemeden Kars’a ve Van’a giden Do Gönüllülerimizden deneyimlerini dinlemek paha biçilmez… Hem Grup şirketlerimizde birbirlerini daha önce tanımayan insanlar arasında inanılmaz bir bağ oluşuyor hem de yardımlaşmanın mutluluğu birlikte yaşanıyor. Bugüne
kadar çalışanlarımızın aktif katılım sağladığı toplam sekiz gönüllülük
aktivitesi gerçekleştirdik. 2017 yılında önceliğimiz bu sayıyı artırmak.
BİZ’D
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Gayrimenkul, Doğuş Teknoloji ve D-Marin şirketlerimiz de aynı bakış açısı ile fon ayırdı. Önümüzdeki dönemlerde tüm şirketlerimizin
Bizden Bize’ye katkıda bulunmalarını bekliyoruz. Bizden Bize, Doğuş
Grubu’nda çalışan herkese açık ve Do’lu Hayat web sayfası üzerinden
çalışıyor. Kişilerin başvuruları sadece Doğuş Holding insan kaynakları
ekibinden üç kişi tarafından görüntülenebiliyor. Bizden Bize komitesi,
sadece kişinin şirketi, görevi, gelir durumu ve ihtiyaç nedeni hakkında
bilgilendirilerek karar alıyor. Gizlilik ve objektiflik ilkesine çok önem
veriyoruz. Onaylanan bağışlar Ayhan Şahenk Vakfı’yla birlikte sahiplerini buluyor.
Doğuş Grubu bünyesinde yürüttüğünüz işlerden sizi en
çok heyecanlandıran proje hangisi oldu şimdiye kadar?

11 sene içerisinde o kadar çok şey var ki tek bir proje veya iş diye
ayırmakta güçlük çekiyorum. Ama genel olarak söyleyebileceğim şey
insana dokunabildiğimi hissettiğim her iş, etki alanı dar veya geniş fark
etmeksizin, benim heyecanımı daha da artırıyor.
Görevinizle ilgili sizi zorlayan durumlar oluyor mu? “İnsan
faktörü” en çok hangi durumlarda devreye giriyor?

Olmaz mı; tabii ki oluyor. Dinamik, çok yönlü ve esnek bir dünyamız olsa da geçmişten gelen değerlerimizi korumaya ve yeni nesillere
aktarmaya da çalışıyoruz bir taraftan. Dengeyi sağlamak her zaman zor
bir şey. Sağlıklı bir şekilde yönetmeye çalıştığımız bir ortamda dengeler bazen değişebiliyor ve konular ayrı uçlara doğru ilerleyebiliyor. Bu
nedenlerle bazen karar almak ve hızlı harekete geçmek göründüğünden zor olabiliyor. Kimi zaman tepe yönetimle çalışan arasında, kimi
zaman şirketler arasında katalizör olabilmek için çok fazla zaman ve
efor harcamak gerekebiliyor. Bu dönemler zorlayıcı olduğu kadar bir
o kadar da adrenalin dolu. Bu zorlukları kişisel gelişimim için bir fırsat olarak gördüğümden, beni mutlu ettiğini gönül rahatlığıyla ifade
edebilirim.

2017’nin geri kalanı için İnsan Kaynakları olarak ne gibi
projeler tasarlıyorsunuz?

Bir de Bizden Bize var…

“Mutluluk Bizden Bize Yayılsın” mottosuyla hayata geçen Bizden
Bize, Doğuş Grubu çalışanlarının birbirine maddi destek verebildiği bir
yardımlaşma fonu. Do’lu Hayat’ın manevi anlamda bizi en çok tatmin
eden alanlarından biri. Bu platformu Sayın Filiz Şahenk’in destekleriyle
hayata geçirdik.
Bizden Bize, Doğuş Grubu çalışanlarına ve birinci dereceden yakınlarına eğitim, sağlık, afet, özel yetenek gelişimi gibi alanlarda destek sağlamak üzere oluşturuldu. Bir anlamda, çalışanların sıkça dile
getirdikleri grup içi yardımlaşma isteğinin hayat bulmuş hali. Bizden
Bize’nin en güzel tarafı, hayallerini gerçekleştirebilmek için finansal
güçlük yaşayan kişilerin de başvuru yapabiliyor olması. Özel bir yeteneği olan ancak geliştirme imkanı bulamayan bir çalışanımıza eğitim
desteği sağlanması ya da çok başarılı olan çocuğunun yüksek lisans eğitimine devam etmesi için maddi olanak bulamayan bir Doğuş’lunun
başvurusu da Bizden Bize’nin konusu.
Kişisel yardımların yanında, şirketlerimiz de bütçelerinden bu
platforma bağış yapabiliyor. Biz Doğuş Holding olarak bu konuda öncülük ederek geçen seneden itibaren doğum günü hediye bütçemizi
Bizden Bize fonuna aktardık. Ardından Doğuş Turizm Grubu, Doğuş
16
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2017 özelinde önceliğimizin Doğuş’ta İş’te Eşitlik mentorluk programının etkin bir şekilde hayata geçmesi, Bi Do’lu Kariyer platformuyla
grup içi geçişlerin sayısının artması, yurtdışı operasyonlarımızla daha
iç içe ve yakın çalışma alanlarının oluşturulması ve hepsinin de ötesinde şirketlerimizin verimliliğini artırmaya yönelik organizasyonel
ihtiyaçların hayata geçirilmesi olduğunu söyleyebilirim.
Hem global olarak hem de Türkiye’deki ekonomik gelişmeler
doğrultusunda daha kârlı ve daha verimli çalışabilmek için biz insan
kaynakları ekiplerine çok iş düşüyor. Diğer taraftan Doğuş artık bir
dünya şirketi ve 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. İnsan kaynağı
profilimizin ve iş yapış stilimizin de bu değişime paralel bir şekilde gelişmesi için her türlü proje ve çalışmayı hayata geçirmemiz en önemli
önceliklerimizden biri.
Sosyal Projeler, İK ve Kurumsal İletişim departmanları olarak bu
sene Doğuş Holding’de aile içi şiddet politikamızı yayınladık. 2017
yılında benzer çalışmaların grup şirketlerimizde de yayılmasını arzu
ediyoruz. Toplumsal cinsiyetle ilgili bilinçlendirme eğitimlerini grup
çapında düzenlemeyi düşünüyoruz. Eğitimleri sadece kendi çalışanlarımıza değil, tedarikçilerimize de yaymayı düşünüyoruz. Benim
hayalim uzun vadede kadına evde uygulanan psikolojik baskı konusunda çalışmalar yapmak ve çalışan kadını bu anlamda destekleyecek
platformlar yaratmak. Evinde kocasına maaşının hesabını vermek, çocuğuna bakıcıyı mutlaka o bulmak zorunda kalmasın; ev içi emekte
eşitlik sağlansın. ■

Cinsiyet eşitliği konusundaki hassasiyetiyle bilinen Doğuş
Grubu’nun İK Başkanı Ebru Esmen Mete’nin ekibinden
Nağme Babalık Kâtip ve Ömür Bakan da grubun bu
konudaki uygulamalarından ve hedeflerinden bahsetti.
Ömür Bakan: Doğuş Grubu olarak kadına yatırım
yapmak önceliklerimiz arasında. Ama bu konuya sadece
Doğuş Grubu’nda çalışan kadın sayısını artırma amaçlı
bakmıyoruz. Doğuş Grubu olarak 2012 yılında, dönemin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin
başkanlığında ve Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız
Sayın Ferit Şahenk’in eş başkanlığında kurulan ‘İş’te
Eşitlik Platformu’ ile Türkiye’de kadınların ekonomiye
katılım sürecinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için
çalışmalarımızı başlattık.
BM Kalkınma Programı kapsamında da çalışmalarda
bulunuyoruz. Bu insanlar dünyanın çeşitli bölgelerinde
hükümetlerle ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek
sertifika programları oluşturuyor. Bunun Türkiye’deki
öncülüğünü yapmak ve özel sektör temsilcileriyle BM
yetkililerini bir arada bulundurmak için çalışıyoruz. 2017’de
bu çalışmalar öncelik kazanacak.
Ebru Esmen Mete: Son dönemde işimi cinsiyet eşitliği
konusunda kullanabilmek için maksimum çaba sarf
ediyorum. Hazır İK alanında çalışıyorken ve Doğuş Grubu
kadın mevzusunu bu kadar önemsiyorken ben de hem
global arenada üçüncü şahıslarla işbirliği fırsatlarını
değerlendirmeye çalışıyorum hem de kendi içimizde
neler yapabileceğimize dair ekstra mesai harcıyorum.
Bu noktada Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan’ın
sponsorluğu ve desteğinden bahsetmem gerek. Hüsnü
Bey, toplumsal gelişime yönelik kaygısı çok yüksek bir
yöneticidir; dolayısıyla bizim yapmak istediğimiz her

türlü projeyi gerek bütçe gerekse içerik anlamında hep
desteklemiştir.
Nağme Babalık Kâtip: Anne, eş ve yönetici şapkasını bir
arada taşıyan kadın çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini
desteklemeyi ve üst düzey yönetici sayısını artırmayı
hedefliyoruz. Bu kapsamda ‘Kadınlar İçin Mentorluk
Programı’nı başlattık. Pilot proje, Doğuş Holding, Doğuş
Turizm Grubu ve d.ream’de uygulandı. Doğuş Grubu
CEO’su Hüsnü Akhan’ın da bizzat mentor olarak görev
yaptığı ve toplam 16 mentorun destek verdiği projeye 21
kadın menti dahil oldu. Bu konuda sürpriz bir haberimiz
var: Ferit Bey de önümüzdeki dönemde mentorlarımızdan
biri olacak ve üç kadına bizzat mentorluk yapacak.
Ebru Esmen Mete: Diğer yandan, tedarikçileri de incelemeye
başladık. İlerleyen dönemde tedarikçilerimizdeki kadın
oranlarıyla ilgili projeler yürütmeyi veya İK süreçlerinde de
bu anlayışla ilerlemeyi hedefliyoruz. Benim kişisel hayalim
uzun vadede kadına evde uygulanan psikolojik baskı
konusunda çalışmalar yapmak ve çalışan kadını bu anlamda
destekleyecek platformlar yaratmak. Evinde kocasına
maaşının hesabını vermek, çocuğuna bakıcıyı mutlaka o
bulmak zorunda kalmasın; ev içi emekte eşitlik sağlansın.
Ömür Bakan: Sosyal Projeler, İK ve Kurumsal İletişim
departmanları olarak Doğuş Holding’de aile içi şiddet
politikasını yayınladık. Bu sene de ilgili eğitimler ve
çalışmaların grup şirketlerine yayılması için çalışıyoruz.
Toplumsal cinsiyetle ilgili bilinçlendirme eğitimleri
düzenlemeyi düşünüyoruz. Eğitimleri sadece kendi
çalışanlarımıza değil, taşeron firmalara bile yaymayı
düşünüyoruz. Böylece etki alanı geniş olur.
BİZ’D
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Yemek tutkusunun peşinde:
Hazer Amani
Hazer Amani’nin şeflik
macerası çok küçükken,
annesinin mutfağında
başladı. Annesinin tariflerini
değiştirerek farklı lezzetler
keşfederken, mutfağın pek
çok püf noktasını deneme
yanılma yöntemiyle öğrendi.
Ruhundaki bu merak onu
dünyanın farklı köşelerine
taşıdıktan sonra bugün
olduğu noktaya getirdi.
Hazer Amani, TED
Ankara Koleji’nden
sonra ODTÜ’de Sosyoloji
bölümünden mezun
oldu. Üniversite eğitiminin
ardından her şeyi bırakarak
mutfağa olan tutkusunun
peşinden Güney Afrika’ya gitti.
Cape Town’da Cordon Bleu Sillwood School of
Cookery’de aşçılık eğitimi alırken Güney Afrika’nın
özgün mutfağını keşfetti. Güney Afrika mutfağına dair
deneyimini ailesindeki Türk ve İran mutfak kültürü
esintileriyle birleştirdi. Dünyanın en prestijli şeflik
diploması olan Le Cordon Bleu Grand Diplôme’u
alarak yeteneğini uluslararası standartlara da taşıdı.
Güney Afrika’daki deneyiminin ardından en iyi
restoran ve otellerde executive chef olarak çalıştı ve
yeteneği ile tutkusunu, ustalık, deneyim ve kültürle
harmanladı. Amani, Güney Afrika’da ayrıca Cape Wine
Academy’de dört yıllık dünya şarapları ve şarap yapımı
okuluna da katıldı.

Yeniliğin lezzete yansıması
Biraz yeni tatlar, biraz değişiklik peşinde misiniz? O zaman doğru adrestesiniz. Her
daim taze ve mevsimsel yemekler sunan Kitchenette’in menüsü, Türkiye’nin en yaratıcı
şeflerinden Hazer Amani’nin hazırladığı lezzetlerle yenilendi. Kitchenette’in özgün bistro
tarzını muazzam bir yemek keyfiyle birleştiren iddialı menüsü iştahınızı açmaya kararlı.
HER DAMAĞA HİTAP EDİYOR

Kitchenette’in yenilenen menüsünde özel kahvaltı ve başlangıçlardan; yeniden yorumlanan et, tavuk ve balık yemeklerine kadar pek çok farklı alternatif bulunuyor. Sağlıklı taze salata çeşitlerinden mantıya ve kavanozda sunulan enfes tatlılara
kadar pek çok yeni lezzet sizi Kitchenette şubelerinde bekliyor.

KAHVALTIYA BEKLENİYORSUNUZ

Mükellef bir kahvaltı herkesin hakkı. Kitchenette, kahvaltı
menüsüne erken kahvaltı severler için ‘Erken Kalkan Yol Alır’
seçeneğini ekledi. ‘İstanbul Roll’ ve ‘İskandinav Kahvaltısı’ da
yeni alternatiflerden... ‘Erken Kalkan Erken Yol Alır’ kahvaltı18
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12. yılında Kitchenette
Dünya mutfaklarından farklı lezzetleri ve kendi
fırınından çıkan taze ekmek çeşitlerini modern ve
samimi dekorasyonuyla birleştiren Kitchenette,
lezzetlerini büyük bir özenle hazırlıyor.
Misafirlerine olduğu kadar çalışanlarına da değer veren
Kitchenette; kalitesi, eşsiz sunumu ve servis anlayışıyla
12. yılında da hizmet vermeye devam ediyor.
Misafirlerine her zaman en iyisini sunmayı ilke edinen
Kitchenette’in İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Bakü ve
Moskova’da şubeleri bulunuyor.

sında leziz gözlemeler, taze yoğurt çeşitleri ve Kitchenette yapımı çıtır ekmeklerin iştah açtığını not düşelim.

BİRLİKTE DAHA GÜZEL

“Birlikte daha güzel” mottosuyla hazırlanan sevdiklerinizle
paylaşabileceğiniz başlangıçlar arasında trüflü ve parmesanlı
patates kızartması, çi börek ve çıtır karides bombası gibi seçenekler var.
Salatalarda ise keçi peyniri, chia tohumu, poşe pancar ve
karışık yeşillikler gibi son derece sağlıklı malzemeler kullanıldı. Izgara somon salatası, aklınızdan ve damağınızdan gitmeyecek lezzette. Hamurculara da müjde: Yeni menüde yer alan
‘Mantı Aşkına’ adlı bölümdeki Özbek mantısı ve pırasalı veya
ıspanaklı olmak üzere iki çeşitle sunulan çıtır mantı ağız sulandırıyor.

Edindiği tecrübe ve birikimi doğduğu topraklara
taşımaya karar veren Amani, 2009 yılında Türkiye’ye
döndü. 2016 yılından itibaren Kitchenette’in executive
şefliğini yürütüyor.
Mutfakta yalınlığı ve özgünlüğü hedefleyen
Amani’nin dünyanın farklı kıtalarından edindiği
mutfak kültürlerini bir araya getirerek ortaya çıkardığı
yemekler, merakın ve cesaretin özünü taşıyor.
Annesinin mutfağındaki çocuk ruhunu ve merakını
hiç kaybetmeyen Amani, hâlâ farklı tatlar yakalamanın
peşinde ilerliyor.

ET SEVERLER İÇİN

Eğer menünün et seçenekleri özellikle ilginizi çekiyorsa
‘Protein Aşkına’ bölümü tam size göre. Köfteler Pidede, Double Black Burger ve Lokum Burger, menünün iddialı lezzetleri
arasında. Yeniden yorumlanan Viyana usulü tavuk schnitzel,
beyaz et sevenlerin favorisi olacak.
‘Tacolu Şeyler’ kısmında ise chilli con carne (acı sosta pişmiş
fasulye) gibi Meksika mutfağına ait özel tatları bulabilirsiniz.
BİZ’D
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Etin iyisi Dubai’de

Zoom

Türkiye’nin et konusundaki en iddialı restoranı Günaydın, Dubai’deki ilk restoranını
butikleri ve uluslararası restoranlarıyla ünlü Souk Al Bahar’ın merkezinde açtı.

T

ürkiye’de “et” dendi mi, yıllardır tutarlı çizgisini hiç bozmayan Günaydın parmakla gösterilir. Ülke içinde 40’ı aşkın restoranıyla et severlere unutulmaz lezzetler sunan Günaydın,
yurtdışı yatırımlarına Dubai ile devam ediyor. Günaydın,
Dubai’deki ilk restoranını Souk Al Bahar’da açtı. Yüksek kaliteli et
seçeneklerini Dubai’ye de taşıyan Günaydın bu egzotik Arap kentinde, özel kebapları ve dinlendirilmiş bifteklerinin yanı sıra Türkiye’ye
özgü zengin ve otantik lezzetlerden oluşan geniş bir menü sunuyor.
Geleneksel köfte, döner ve en iyi kalite etle hazırlanan ev yapımı
burger’ler menünün güzel sürprizleri. Lahmacun, Adana kebap ve
fıstıklı kebap gibi geleneksel lezzetlerle beraber künefe, katmer ve
baklava gibi tatlılar da Günaydın’ın vazgeçilmezleri olarak Dubai’de
sofraları donatıyor.
Dekorasyonda, ziyaretçilerin Günaydın Dubai’nin kendine özgü
atmosferini hissetmesi için Türk kahvesi öğütücülerinden mermer
zemine ve Türk mezelerinin sergilendiği açık mutfak konseptine
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kadar her detay düşünülmüş. Restoran iç mekanda 124, dış mekanda ise 88 kişilik oturma kapasitesiyle toplam 800 metrekarelik bir
alanda hizmet veriyor. Konuklar, açık mutfak sayesinde etlerinin
pişirilme aşamalarını ve hem sıcak hem de soğuk mezelerin nasıl
hazırlandığını görme imkânı buluyor.
51 yıl önce İstanbul’un Bostancı semtinde küçük bir kasap dükkânı olarak faaliyete başlayan Günaydın, o günden bu yana Türkiye’de et konusundaki liderliğini sürdürüyor. Günaydın’ın kurucu
ortağı Cüneyt Asan, ‘steakhouse’ restoran konseptinin modern bir
ortamda en kaliteli eti sunma hayaliyle başladığını belirtiyor. “Etin
Profesörü” olarak anılan Asan, “Dubai’de en iyi kalitede et ile yaptığımız lezzetler misafirlerimizi şaşırtacak; ete doymak isteyenlerin
iştahlarını dindireceğiz” diyerek duydukları heyecanı vurguladı.
Burj Khalifa ve Dubai Fountain manzarasına hakim konumuyla Günaydın Dubai, öğlen 12.00’den itibaren öğle yemeği servisine
başlıyor ve gece 00.00’a kadar hizmet veriyor.
BİZ’D
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Crate and Barrel’ın şık
ve kullanışlı ürünleriyle
hazırlayabileceğiniz pratik bir
smoothie tarifine ne dersiniz?

Sağlıklı bir bahara
Crate and Barrel ile hazırlanın
Bahar aylarının gelmesi ile birlikte vücudumuz da yeni mevsime ayak uydurmaya çalışıyor.
Mevsimlerin geçiş sürecinde ortaya çıkan yorgunluğu faydalı içeceklerle azaltabilir, bahara
enerjik bir giriş yapabilirsiniz. Tasarım ve fonksiyonelliği bir araya getiren Crate and Barrel,
evinizde sağlıklı içecekler yapmanızı kolaylaştıracak farklı ürünleri bir arada sunuyor.

S

ağlıklı içeceklerin hazırlık aşaması için Crate and Barrel’ın hayatı kolaylaştıran ürünlerine göz atarak başlayabilirsiniz. Yemek yapımına pratiklik katan OXO
serisi hayat kurtarıyor. OXO’nun rende seti, malzemelerinizi istediğiniz boya getirmenize yardımcı olurken, avokado aleti soyulmuş ve dilimlenmiş avokadoyu saniyeler içinde
kullanıma hazırlıyor. Salata kurutucu ise üst kısımdaki düğmeye basmanızla birlikte yeşillikleri mükemmel bir şekilde
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kuruturken Paderno dört bıçaklı doğrayıcı da sebze ve meyveleri ince dilimleyerek, spiral ve şeritler halinde doğramanıza
yardımcı oluyor.
Limonları, misket limonlarını ve küçük narenciyeleri kolayca sıkan dual limon sıkacağı malzemelere son dokunuşu yapıyor. İçeceğinize ekleyeceğiniz aromalar için de French Kitchen Havan, nane gibi taze otların dövülmesi sırasında, daha
dolgun ve daha güçlü bir lezzet için yağları açığa çıkarıyor.

Malzemeler:
• Yarım litre süt
• 1 kaşık süzme yoğurt
• Yarım bardak yulaf ezmesi
• 2 yemek kaşığı tuzlu fıstık ezmesi
• 1 muz
• 4-5 yaprak nane
• 1 yemek kaşığı bal
Yapılışı:
Tüm malzemeler smoothie blender’da
karıştırılır.
Crate and Barrel, kendi hazırladıkları
içeceklerle gün boyunca taze ve zinde
hissetmek isteyenleri Akasya,
İstinyePark, Zorlu Center, Maçka Outlet,
Ankara Next Level mağazalarına veya
crateandbarrel.com.tr
adresine bekliyor.

BİZ’D
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Sağlık
rüşe göre organların sağlıklı işlev görebilmesi için bu enerji akışı herhangi bir engele uğramadan devam etmelidir. Organların vücuttaki
izdüşümlerine denk gelen meridyenlere özel medikal masajlar uygulanır. El ve vakum cihazı yardımıyla yapılan bu masajlar, ‘bio-energetic check-up’ tarafından saptanmış organ meridyenleri üzerindeki
blokajları açmayı ve enerji akışını dengeleyip iyileştirmeyi hedefler.
Detoksa özel beslenme programıyla tamamlanan bu medikal spa
terapileri arasında meridyen masajlarına ek olarak hidroaromaterapi
ve fitofango terapileri de yer almaktadır. Hidroaromaterapide suyla
vücuda bir çeşit masaj uygulanmaktadır. Sıcaklık, su basıncı değişimi
ve Chenot’ya ait özel bitki özlerinin yardımıyla drenaj ve detoks etkisi
yaratılır. Fitofangoterapi ise mikro yosun, kil ve doğal yağlarla zenginleştirilmiş bir karışımın tüm vücuda sürülmesiyle uygulanır. Aynı
şekilde drenaj ve detoks etkisi sağlayan bu uygulama, stres ve sinirsel
kas gerilimlerini de ortadan kaldırır.

CILDINIZ YENILENSIN

İyi yaşayın
Vücudunuzu yaza nasıl hazırlamanız
gerektiğini biliyor musunuz? Popüler
metotların hızlı etki gösteren çözümleri her
ne kadar cazip gözükse de sağlığı bozabilir.
Kişiyi merkezine alan Chenot Metodu
ise bunun tam tersine organların sağlıklı
işlev görebilmesine önem veriyor. Chenot
metodunu ve yaza hazırlanmanın hem etkili
hem de sağlıklı yöntemlerini Espace Privé
Chenot D-Life Genel Müdürü, Kalp ve Damar
Hastalıkları Uzmanı Doktor Demet Erciyes
Biz’d okurları için kaleme aldı.

H

epimizin aklına ‘yaz’ denince güneş ve deniz kenarında
bir tatil gelir. Beraberinde de ince, tiril tiril uçuşan kıyafetler ve tabii ki bikini, mayo, şort... Haliyle kalın kıyafetler ardına gizlenen fazla kilolar dikkat çekmeye tam da
bu zamanlarda başlar. Kış boyunca metabolizma hızında meydana
gelen düşüş, hareketsizlik ve enfeksiyonlar karşısında zayıf düşen vücudu yenilemek, fazla kilolardan kurtulmak, cildi yaza hazırlamak;
selülit, sarkma, çatlak gibi can sıkıcı estetik kaygılara son vermek için
harekete geçme vakti gelmiştir artık. Bu noktada pek çok farklı formül ve metot çıkabilir karşınıza. Yazın ufukta gözükmeye başladığı
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bu kısacık zamanda en hızlı, en çabuk etki gösteren çözümler en iyisi
gibi gelebilir pek çoklarına. Oysa kısa sürede ve çok hızlı şekilde verilen kilolar metabolizmayı bozarak kalp, böbrek, bağışıklık ve sinir
sistemini olumsuz yönde etkiler. Üstelik normal beslenmeye dönüldüğünde verilen kilolar fazlasıyla geri alınacaktır. Vücutta sarkma ve
deformasyonlara da sebep olan bu tür yaklaşımlar uzmanlar tarafından tavsiye edilmez.

Espace Privé Chenot D-Life’ta ihtiyaca göre değişerek; üç, yedi
ya da 14 günlük uygulamalar şeklinde yapılan detoks programları
şehrin merkezinde, kişileri hayattan koparmadan devam ettirilebiliyor. Uygulamanın yapıldığı kişilerin program süresince günde iki-üç
saatlerini tesiste geçirmesi gerekiyor. Sonrasında da hiçbir engel yaşamadan normal hayat düzenlerine; işlerine ve evlerine dönebiliyorlar.
Hayat temposunun ne kadar yoğun olduğunu düşünürsek bu, günümüz koşullarında oldukça önemli bir lüks sayılabilir. Kişinin terapileri aldığı sürece doktor kontrolü altında olması da Espace Privé Chenot D-Life’ı diğer yaklaşımlardan ayıran çok önemli bir diğer faktör.
Detoks ancak belirli bir süre ve sıklıkta yapılsa da bu hizmeti
alan danışanlarımız ile sağlıklı yaşamdaki yol arkadaşlığımız devam eder. Hayat boyu sağlıklı beslenmeye yönelik Chenot D-Life
Bag ile devam ettiğimiz catering hizmetimiz detoks programları
dahilinde olan ‘detoks’ ve ‘biolight’ menülerinin yanı sıra ‘karın

incelten’ ve ‘düşük kalorili’ menüleri kapsamaktadır. Espace Privé Chenot D-Life, cilt bakımı konusunda da en kaliteli ürünler
eşliğinde konuklarına destek olmakta. Chenot’nun özel laboratuvarlarında hazırlanan yüksek kalitedeki cilt bakım ürünleri ‘Chenot Kozmetik’ adı altında toplanıyor: Vücutta ve ciltte arınmayı
hedefleyen detoks serisi, cildin beslenmesini ve nemlenmesini
sağlayan Nutrigen serisi, yaşlanma etkilerini geri sarmak üzerine kurgulanmış Regenage serisi, maskülen farklara odaklanarak
oluşturulan erkek serisi, bronzlaşmaya özel güneş serisi ve saç
bakım serisi, cilt bakım uzmanı önerileri eşliğinde pek çok farklı
ihtiyaca çözüm sunuyor.

BIRKAÇ ADIMDA ISTEDIĞINIZ GÖRÜNÜM

Ayrıca well-being uygulamaları altında oksijen terapisi ile bağışıklık sistemini güçlendiren ve serbest radikallerle savaşan antioksidanların seviyesini artıracak çeşitli vitamin ve mineralleri içeren
serum terapisi uygulanıyor. Aynı kapsamdaki bir diğer uygulama ise
özellikle yaza girişte büyük talep gören I-LipoXcell uygulaması. FDA
onayı olan bu uygulama en gelişmiş, cerrahi olmayan bölgesel yağ
azaltma ve vücut şekillendirme sistemidir.
Chenot’nun özel cilt bakım terapilerinin yanı sıra yeni nesil cilt
bakım cihazı olarak önerdiğimiz Oxygeneo yeni nesil oksijen teknolojisi yüz bakımında cildi yeniden canlandırmak ve rengini eşitlemek
için vücudun kendi doğal mekanizmalarını kullanan yeni konseptte
bir cilt bakım cihazıdır. Uyguladığı üç aşamalı teknikle cildi oksijenlendirir, gençleştirir, rengini eşitler ve besler; altı seans sonunda da
ince çizgileri yok eder ve çenenin ‘v’ şeklini yeniden belirginleştirir.
Kış aylarını yavaş yavaş geride bırakırken vücudunuzu arındırarak canlandırmanın güzellik kadar sağlık için de önemli olduğunu
unutmayın. Etkileri kanıtlanmış uygulamaları ve sıcakkanlı rahat
ortamıyla Espace Privé Chenot D-Life, doğanın yenilendiği bu mevsimde sizi de tazelenmeye davet ediyor.

KIŞIYE ÖZEL BIR UYGULAMA

Sağlıklı yaşamayı hayat tarzı haline getirmek isteyenlerin öncelikli adresi Espace Privé Chenot D-Life bu konuda çok yönlü ve etkili hizmetler sunuyor. Chenot Metodu, Doktor Henri Chenot’nun
45 yılı aşkın birikimiyle kökleri geleneksel Çin tıbbına dayanan bir
metot. Doğu tıbbını batı tıbbı ile birleştiren metodun esası kişiyi ruhsal ve bedensel bir bütün olarak ele alarak ileriye dönük bir iyileşme
yaratmaya dayanıyor. Chenot Metodunu farklı kılan en büyük özellik
ise tamamen kişiye özel olarak kurgulanması.
Chenot D-Life’ta uygulanan detoks programları diyetisyen ve
doktor kontrolünde düzenleniyor. Kişiye özel olarak kurgulanan
Chenot Metodunda teke tek görüşmelerle önce kişinin sağlık profili
oluşturulur. Diyetisyenler tarafından alınan gerekli ölçümler, beslenme alışkanlığı gibi özellikler değerlendirildikten sonra terapilerin
temelini oluşturan ‘bio-energetic check-up’ yapılır. Bu uygulama rezonans analiz teknolojisiyle çalışarak, iç organların enerji durumu ve
vücut fonksiyonları hakkında veri sağlar. ‘Bio-energetic check-up’ın
ikinci adımında ise sistem bazında bir inceleme yapılarak hangi vücut sisteminin toksin biriktirmeye daha meyilli olduğu saptanır. Masaj terapileri ile beslenme programları bu veriler ışığında kişiye özel
olarak düzenlenir. Uygulanan programların hiçbiri metabolizmayı
şoka uğratıcı bir uygulama içermez.
Chenot Metodu, geleneksel Çin tıbbında da olduğu gibi, vücuttaki enerji akışının sağlıklı yaşam ile ilişkisine dayanmaktadır. Bu göBİZ’D
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H

IPT, fonksiyonel egzersizlerin yüksek şiddette ve kısa
sürede uygulanmasıyla gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla
farklı ağırlık, süre ve tekrar sayılarından oluşan egzersizler, HIPT’in temelini oluşturuyor. Egzersiz dahilindeki olimpik halter kaldırışları ile atletizm ve jimnastik
talimleri güç, kardiyovasküler kapasite ve dayanıklılığı artırıyor. HIPT düzenli bir şekilde uygulandığı zaman, söz konusu
egzersizlerin gerektirdiği güç kapasitesinde de artış gözlemleniyor. HIPT, bireysel olarak yapılabildiği gibi, grup halinde de
uygulanabiliyor; böylece eğlenceli ve rekabeti yüksek bir ortam
oluşuyor. HIPT antrenmanları tatlı bir yarış atmosferi taşıdığı
için özellikle son dönemde keyifle uygulanıyor.
Genel fiziksel hazırlık ilkesini benimseyen bu sistemde,
karşınıza çıkabilecek her türlü antrenmana hazırlıklı olmanız
bekleniyor. O noktada “Sadece tek alanda iyi olma, her alanda
iyi ol” felsefesiyle hareket etmenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Her yaştan, farklı sağlık hikâyelerine sahip bireylere
göre ayrı HIPT programı oluşturulabiliyor çünkü ağırlık, şiddet
ve hareket yelpazesinin genişliği buna olanak sağlıyor. Elbette
çalışma programı oluşturacak eğitmenin ana branş eğitimi, geçmiş deneyimleri, içerikle ilgili bilgisi, literatür takibi ve bireyin
durum ve kapasitesini anlama yeteneği büyük önem taşıyor.
Antrenman modellemesi ise genellikle iki şekilde yapılıyor.
İlk aşamada amaç, verilen hareketleri belli bir süre içerisinde
mümkün olan en fazla sayıda uygulamak. Mesela 20 dakikalık
bir programda ne kadar çok sayıda barfiks, şınav ve boş squ-

at tekrarlanırsa o kadar faydalı. İkinci modelleme şeklinde ise
verilen hareket ve tekrar sayılarını en kısa sürede uygulamak
gerekiyor. Burada önemli olan beş barfiks, 10 şınav ve 15 squat’ı
olabilecek en kısa sürede tekrarlamak.
Dünya çapında düzenlenen HIPT yarışmaları, bu egzersizin ne kadar popülerleştiğinin kanıtı niteliğinde. HIPT yarışmaları kapsamında hem kendinize hem de başka sporculara
karşı mücadele edebiliyorsunuz. Antrenman kayıtlarınızı tutarak kişisel gelişiminizi adım adım takip edebileceğiniz günlükler kendinizi çok daha ileri bir noktaya taşımanıza yardımcı olduğu gibi, dünyanın dört bir yanından atletlerle kabiliyetinizi
karşılaştırmanıza da olanak sağlıyor. Ayrıca OPEN adı verilen
antrenmanları hakem gözetiminde videoya çekebilir ve bu kayıtlarla yarışmalara katılarak yine tüm dünyadan sporcularla
yarışabilirsiniz.
HIPT sizden kapasitenizi aşmayacak en ağır yükleri, yapabileceğiniz en kısa sürede en çok tekrar sayısına götürmenizi beklediği için maksimum gücü üretmenizi sağlıyor ve bu
sayede en yüksek fitness gelişimini vaat ediyor. Tabii HIPT
çalışmalarını, özellikle ilk aşamada, oluşabilecek sakatlıkları
engellemek adına eğitmenler eşliğinde yapmak şart. Bu noktada D-Gym’in uzman eğitmenleri devreye giriyor ve tüm sağlık parametrelerinizi değerlendirerek hedeflerinize en uygun
yöntemle sizin için ideal çalışma programını planlıyor. Kısa
zamanda etkilerini hissedeceğiniz HIPT ile yaz aylarına fit girmek, gerçekleşmesi zor bir hayal değil artık.

Güç sizinle olsun
Yaz mevsimi kapıda; soğuk havaların vücudumuza yüklediği ağırlıklardan kurtulmanın
tam vakti! Sunduğu egzersiz ve sağlıklı beslenme programlarıyla her daim fit kalmanın
yollarını gösteren D-Gym, günümüzde popülerliği iyice artan High Intensity Power
Training ile yaza hızlı bir başlangıç yapıyor. Kısa adıyla HIPT, hem yağ yakmak için hem de
güç kazanmak için son derece ideal bir sistem.
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Yârim İstanbul

Adı şiirlere, şarkılara konu olmuş yedi tepeli bir kent... Peki ya siz ne kadar
tanıyorsunuz yaşadığınız şehri? “Şimdi olmaz, yarın” diyerek zamanın geçip
gitmesine izin vermeyin. Antur’la beraber İstanbul’un yedi tepesini keşfedin ve bu
güzide şehrin sizi her seferinde nasıl şaşırttığına tanık olun.

İ

stanbul’un en güzel mevsimi hangisidir diye sorsalar kent sakinlerinin hepsi “ilkbahar” diyecektir kuşkusuz. Her bahar şehrin dört
bir yanında açan erguvanlar, insanın içine yaşam sevinci aşılar.
Farklı lezzetler keşfetmek, büyük usta Mimar Sinan’ı ve eserlerini
anlamak, şehrin dinginliğini veya dinlerin kardeşliğini bir fotoğraf karesine sığdırmak, kıtaları birbirinden ayıran İstanbul Boğazı’nın eşsiz
yalılarını bir Türk kahvesi eşliğinde izlemek, şehrin dehlizlerinde kaybolmak, Ortodoks Hristiyanlığın merkezi Fener Rum Patrikhanesi’nde
hipnotize edici bir ayin izlemek, Eminönü’nde veya Taksim Meydanı’nda güvercinlere yem atmak, şehrin karmaşasından uzaklaşıp Büyükada’yı bisikletle turlamak bu kenti keşfetmeye koyulmak için sadece
birkaç neden...

BIRINCI TEPEDE GEÇMIŞE YOLCULUK

Lizbon ve Roma gibi yedi tepe üzerine inşa edilmiş aziz şehir İstanbul sizi her adımda farklı bir hikâyeyle sarmalayacak. Şehrin ‘yedi tepe’
olarak bahsedilen kısmı Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkentliğini
yapan Konstantinopolis’in ‘sur içi’ olarak adlandırılan bölgesinde yer
alıyor. Kentin tarihini ve mistik atmosferini iliklerinizde hissedeceğiniz
tepeleri Antur’la keşfetmeye var mısınız? Birinci tepe Topkapı Sara28
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yı, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nin bulunduğu bölge. Türk İslam
Eserleri Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Bizans Hipodromu ve Arkeoloji
Müzesi de bu bölgede yer alıyor. Osmanlı sultanlarının yaşam alanı
Topkapı’da saray usullerini öğrenip Ayasofya’da Bizans’a özgü ayrıntıları keşfederken tarihle dolacaksınız.
İkinci tepe ise Sultanahmet’ten tramvay yolunu takip ederek ulaştığınız Çemberlitaş ve Nuruosmaniye Camii’nin bulunduğu bölge. Burada sizi ‘dünyanın en büyük alışveriş merkezi’ olarak tanımlayabileceğimiz, 45 bin metrekare kapalı alana yayılan ve 65 sokak üzerinde 3600
dükkân ve 14 hana sahip Kapalıçarşı ve Nuruosmaniye bölgesi karşılıyor. Kapalıçarşı’nın labirenti andıran sokaklarında büyük bir zevkle
kaybolacaksınız. Öğlen saatlerinde yemek için Kiva Sandal Bedesteni
muhteşem Anadolu mutfağıyla mükemmel bir ziyafet noktası olacak.

ŞEHRIN OTANTIK YÜZÜ

Tramvay yolu boyunca yürümeye devam edince karşınıza çıkan
Beyazıt Camii, İstanbul Üniversitesi ve Süleymaniye Camii’nin bulunduğu nokta sizi üçüncü tepe olarak karşılayacak. Büyük usta Mimar
Sinan’ın kalfalık devri eseri, Muhteşem Süleyman için inşa edilen ve
klasik Osmanlı mimarisinin tüm detaylarını üzerinde taşıyan Süley-

maniye Külliyesi, bu bölgede sizleri bekleyen en harika eserlerden biri.
Şehrin en eski sahafları da yine burada; kitaplar arasında dolaşırken
kendinizi zaman içerisinde bir yolculuğa çıkmış gibi hissedebilirsiniz.
Haliç’e bakan sırttaki kafelerde soluklanabilir veya Vefa’da tarçınlı ve
leblebili bir bozayla kendinizi ödüllendirebilirsiniz.
Fener bölgesinde yer alan Yavuz Selim Camii’nin bulunduğu dördüncü tepe, son dönemde Avrupa Birliği’nin destekleriyle gözde bir
turizm bölgesi olmaya aday. Aynı zamanda semtin kıyı kesimlerinde
yer alan onlarca ilginç yapı ve kilise ise bu bölgenin farklı kültürel dokusuna dair fikir veriyor.
Günümüzde Fatih Camii’nin bulunduğu beşinci tepe, kentin otantik yüzünü görebileceğiniz, metropolün içinde kendi akımıyla var olan,
Bizans etkilerini hâlâ yitirmemiş yapı ve lezzetleri barındıran Fatih
semtini içeriyor. İstanbul’un orta yerinde Güneydoğu Anadolu’ya has
bir pazar havasına sahip Kadınlar Pazarı, Pantepoptes Kilisesi (Eski
İmaret Camii), Çırçır semti, Fatih Camii (Havariler Kilisesi), Lips Manastırı (Molla Fenari İsa Camii) ve Aspar Sarnıcı kültürel çeşitliliği ve
renkleriyle etkileyici bir ihtişama sahip.

BIZANS’TAN OSMANLI’YA

Edirnekapı semtinde, Mihrimah Sultan Camii’nin bulunduğu altıncı tepe, Edirnekapı Surları, Mihrimah Camii, Kariye
Müzesi, Tekfur Sarayı gibi tarih kokan yapılarıyla misafirperver-

liğini sizden esirgemeyecek. Bu yapılar arasında Kariye Müzesi,
altıncı yüzyıla kadar giden tarihi ve Bizans sanatının muhteşem
örneklerini barındıran mozaik işlemeleriyle ön plana çıkıyor.
Bugün Kocamustafapaşa semtinin bulunduğu yedinci tepede Ramazan Efendi Camii ve eskiden Aziz Andreas Kilisesi olan
Koca Mustafa Paşa (Sümbül Efendi) Camii yer alıyor. Bölgede
eski İstanbul surlarını gezebilir, Kocamustafapaşa’nın komşusu
Samatya’da dolanabilir, sahilde güzel bir yürüyüşle ulaşacağınız
Kumkapı’da sokak müzisyenlerinin ezgileri eşliğinde tadacağınız deniz ürünleriyle gününüze lezzet katabilirsiniz.
Elbette koca İstanbul bu yedi tepeden ibaret değil. Yıllarca
gezseniz, yıllarca burada yaşasanız da keşfedilecek bir özelliği
hep bulunan İstanbul’un her semti ayrı güzel... Haliç’in diğer
yakası Kasımpaşa; heybetli Dolmabahçe Sarayı’nın ev sahibi, cıvıl cıvıl Beşiktaş; Boğaz’ın incileri Bebek, Üsküdar, Beylerbeyi,
Sarıyer; Marmara Denizi’nin mücevherleri Prens Adaları; son
yıllarda geçirdiği dönüşümle daha da popülerleşen Moda ve
daha nicesi...
Hanları, hamamları, sokakları, efsaneleri ve yaşanmışlıkları ile şehrin sosyokültürel ve ekonomik yapısını deneyimlemek
için Antur Turizm’in uzman profesyonel rehberleri eşliğinde
size, ailenize veya arkadaş grubunuza özel düzenlenebilecek turlara katılabilirsiniz.

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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MARMARİS

MARMARİS

DNA sarmalı gibi mavi ile yeşilin birbirine karıştığı bir diyar,
Marmaris. Bir koyuna sığınıp hiçbir şey yapmadan dursanız bile
tatilden doymuş, dinlenmiş olarak dönmeniz mümkün. Çünkü buranın iyileştirici gücü, bizzat doğasından geliyor... D-Resort Grand
Azur; 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda ailelere çocuklarıyla
güzelce vakit geçirebileceği, hem dinlendirici hem de eğlenceli aktiviteler içeren bir program sunarak Marmaris’in keyfini çıkarmaya
davet ediyor. Marmaris’in en özel noktalarından kordon boyunda
yer alan otelin Mayıs ayının 19’u ile 21’i arasında geçerli olan iki
gece konaklamalı bu programında Marmaris Osmaniye Bal Evi’ni
rehber eşliğinde gezerek bal üretiminin nasıl olduğunu yerinde
görebilirsiniz. Deniz manzaralı standart odada konaklama, kahvaltı ve akşam yemeğinin dahil olduğu pakedin fiyatları ise kişi başı
604 TL’den başlıyor.
+90 252 417 40 50; dresortgrandazur.com.tr
AYVALIK

GÖCEK

GÖCEK

Küçük tatlı kaçamaklar
İlkbaharın gelişiyle birlikte içinizdeki tatile çıkma isteği iyice kabardıysa sizin için
seçtiklerimize mutlaka göz atın. D-Hotels and Resorts bünyesindeki D-Resort Göcek,
Marmaris’teki D-Resort Grand Azur ve Murat Reis Ayvalık, ilkbahara özel avantajlı
paketleriyle mevsimin tazelik aşılayan havasının ve tatlarının keyfini en iyi biçimde
çıkarma olanağı sunuyor.
30
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Tıpkı doğanın ta kendisi gibi ilkbaharda yenilenmek, tazelik hissiyle dolup taşmak için spa’ya gitmek kadar kolay ve
keyifli bir seçenek bulmakta zorlanabilirsiniz. Buradaki zorluk, doğru spa’yı bulmak. D-Resort Göcek; yemyeşil bahçeleri,
gurme restoran ve barları, D-Gym spor merkezinin yanı sıra
D-Spa’sıyla ilkbahar kaçamağınızı yeniden doğacağınız bir tatile dönüştürüyor. Üstelik avantajlı fiyatlarla... Otel, 1 Nisan-15
Haziran ve 1-31 Ekim tarihlerinde tatil yapmak isteyenlere yüzde 15 indirim avantajı sunuyor.
D-Resort Göcek, 30 Nisan’a kadar web sitesi üzerinden veya
otele telefonla ulaşarak rezervasyon yaptıran misafirlerine indirimin yanı sıra müsaitlik doğrultusunda erken giriş ve geç çıkış
imkanı da sunuyor. D-Spa’da alınacak masajlarda ve konaklama
süresince yiyecek-içecek harcamalarında yüzde 15 indirim imkanı, transfer ve ulaşımda da avantajlar sunan D-Resort Göcek,
konuklarını şarap ve meyve tabağı ikramıyla karşılıyor.
Dalaman Havalimanı’na sadece 20 dakika uzaklıkta olmasıyla zahmetsiz bir tatilin ilk testi ulaşımdan da tam puanla
geçen D-Resort Göcek aynı zamanda bölgede özel plaja sahip
tek otel. Kendinizi spa’sından ya da özel plajından alabilirseniz
otelin bisikletlerinden birini alıp kasabada dolaşın ya da otelin
teknesiyle Göcek’in eşsiz koylarına açılın.
+90 252 661 09 00; dresortgocek.com.tr

AYVALIK

Murat Reis Ayvalık, hem 19 Mayıs hafta sonu için kısa bir mola
vermek hem de baharın en güzel zamanını yaşamak isteyenlere özel
hazırladığı tatil programıyla sizi Ayvalık’a bekliyor.
19 Mayıs hafta sonu için iki gece konaklamadan oluşan tatil paketinde, bungalov bahçe manzaralı odada konaklama ve kahvaltı
imkanının yanı sıra özel gezi tekneleriyle Cunda adasına gidiş-dönüş transferiyle birlikte Cunda’nın en güzel mekanlarından Cunda
Teos Restaurant’ta akşam yemeği imkanı bulunuyor. D-Spa Murat
Reis Ayvalık’ın 19 Mayıs hafta sonu için hazırlamış olduğu program
içerisinde sunduğu aromaterapi masajının da yer aldığı paketin fiyatı kişi başı 685 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
+90 266 312 0101; muratreisayvalik.com
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Kültür-Sanat

Hayal gücümüz
kadar cesuruz
Kapadokya’nın büyülü atmosferinde müzik, çağdaş sanat, gastronomi, doğa ve açık hava
etkinlikleriyle bir kez daha kendinizi aşmaya hazır mısınız? Sıra dışı atmosferiyle dingin bir
bahar geleneğine dönüşen Cappadox, bu yıl 18-21 Mayıs tarihlerinde sizleri bekliyor!

PROGRAMDA KİMLER, NELER YOK Kİ?

Henüz görünür olmayan, ama geldiğini umduğumuz bir dünya
hayal ederek mevcut olanı dönüştürecek kadar cesur olma çağrısıyla
Cappadox 2017, Kapadokya’nın katmanlı coğrafyasında gerçekleştirilecek müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava etkinliklerini
deneyimlemeye davet ediyor sizi. Bu yıl 18-21 Mayıs tarihleri arasında ‘Dünyadan Çıkış Yolları’ temasıyla Volkswagen ana sponsorluğunda gerçekleşecek Cappadox’un müzik programındaki isimler ilk
bakışta şöyle: Emma Shapplin featuring Mercan Dede, Rhye, Peter
Broderick & David Allred Duo, Acid Pauli, Kaan Tangöze, Büyük Ev
Ablukada “Fırtınayt” ve Kalben. Türkiye’den ve uluslararası çağdaş
sanat dünyasından yeni isimlerin katılımıyla şekillenen çağdaş sanat
programı ve şef Mustafa Otar’ın önderliğinde yürütülecek gastronomi deneyimleri ise ayrıca keşfedilmeye değer.

NE KADAR CESURSUNUZ?

DÜNYADAN ÇIKIŞ YOLLARI

Süregelen savaşlar, kitlesel göçler, mevcut sistem ve yönetimlere ilişkin toplumsal huzursuzluklar ile küresel çevre uyarıları…
Öyle zamanlardan geçiyoruz ki dünya hiçbir zaman bu denli çıkışsız görünmemiş olabilir. Pek çoğumuz, olup bitene tahammül
ettiğimiz bir zamanın içine kilitlenmiş gibi hissediyoruz kendimizi. Bütün bu ortak insanlık durumuyla paralel bir teması var
bu yılki Cappadox’un: ‘Dünyadan Çıkış Yolları’. Peki, ne demek
‘dünyadan çıkış yolları’?
Yazar, şair ve sanatçı Sami Baydar, 1990 tarihli ‘Dünyadan Çıkış
Yolları’ adlı kitabında şiir, hikâye ve teatral oyun arasındaki ilişkiyi
yoğunlaştırır ve der ki “Dünyadan çıkış yollarını yalnızca odalara
kapatılan çocuklar bilir.” Baydar burada, mutlak fiziksel kısıtlılığın,
içinde bulunduğumuz olgusal gerçekliğin ötesine geçebilen ve hatta
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onu dönüştürebilen hayal gücünü tetikleyebileceğine işaret ediyor.
Baydar, eylemin yetersiz, hatta imkansız olduğu koşullarda, sanatın
doğrudan açabileceği yollara ve imgesel alana atıfta bulunuyor; şiirsel eylemi (yani anlam üretimini ve dünyayı yeniden kurmayı) bir
özgürleşme imkanı olarak öneriyor.
Bugün mevcut teoriler, formüller, stratejiler ve taktikler gerçek
bir dönüşüm başlatma kapasitesinden yoksun. Bu anlamda bildiğimiz, alışkın olduğumuz yolları feshetme ve gelmekte olan dünyayı
tasavvur edebilmek için yepyeni diller bulma gereği duyuyoruz.
Bu anlamda sanat imgelemi açacak yeni diller, yaratıcı biçimler,
alışılmışın dışında yöntemler ve pratikler önerebilir. Cappadox’un
teması ‘Dünyadan Çıkış Yolları’ ise henüz görünürde olmayan ama
geliyor olduğunu umduğumuz bir dünya hayal ederek mevcut dünyayı dönüştürecek kadar cesur olmaya çağırıyor bizi.

‘Dünyadan Çıkış Yolları’, kaçış stratejilerine atıfta bulunmuyor;
aksine hepimizi imgelem kadar cesur olmaya davet ediyor. Küratörlüğünü Fulya Erdemci ve Kevser Güler’in üstlendiği Cappadox
2017’nin çağdaş sanat programını bu yıl ilk kez katılacak sanatçılar
şekillendiriyor. Programa, 20 uluslararası sanatçı ve katılımcı, mekana özgü ve bağlama duyarlı yeni eserlerle katılacak. Davet edilen
sanatçılar alışılmadık önerilerle; örneğin, yeryüzündeki diğer türlerle
eşitlikçi yoldaşlığın imkânlarını düşünen ya da göç edilebilecek yeni

bir gezegeni hayal eden farklı projelerle, dünyadan çıkışın kendilerine
özgü yollarını araştıracak ve izleyicilerle paylaşacak. Film gösterimleri, edebiyat ile çağdaş sanatı bir araya getiren şiir okuma etkinlikleri
ve toplantılar ile sanatçı, müzisyen, şair ve yazarlarla konuşma ve buluşmalar da gerçekleşecek. Çağdaş sanat programı kapsamında flora
yürüyüşleri ve jeoloji gezisi gibi farklı deneyimlerle festival programını güçlendiren etkinlikler gerçekleştirilecek. Cappadox 2017’ye
davet edilen sanatçılar, dünyadan çıkışın kendilerine özgü yollarını
alışılmadık öneriler ve farklı projelerle araştıracak.

DOĞANIN KALBİNDE
LEZZETİN MERKEZİNDE

Gurme serüvenler Cappadox’un olmazsa olmazı. Bu yıl da festivalin ağzınıza layık gurme deneyimlerine bir yenisi eklendi: Doğada
açık ateşte pişirme. Cappadox’un gastronomi programının bu yılki
yöneticisi yetenekli şef Mustafa Otar, bu özel etkinlikle modern pişirme yöntemlerini bir kenara bırakıp katılımcıları büyük bir ateşin
etrafında ağırlayacak. Böylece, Cappadox gastronomi deneyimi doğanın içine taşınacak. Tüm pişirme unsurlarının kül, toprak, çamur,
odun, taş gibi organik malzemelerden oluşturulacağı ve tandır ocağı,
odun fırını, çırpı ocaklarının kullanılacağı etkinlik, katılımcıları lezzetin kökenine doğru bir yolculuğa çıkaracak.
Açık ateşin yemeğe kattığı dokunun ve tadın hiçbir şeyde bulunmadığını söyleyen Otar, doğada açık ateşte yemek pişirme temasıyla
katılımcıları doğayla ve yemeğin kökenleriyle buluşturmayı hedefliyor. Otar, programa sabahın erken saatlerinde taze sebze ve otları
doğadan toplayıp etleri hazırlayarak başlayacak. Uzun şölen masalarında sunulan yemekler de gurme deneyimine ayrı bir tat katacak.
Festivalin bir başka gurme deneyimi olan Cappadox Piknik’in bu
yılki teması ise Anadolu’nun hikâyelere konu olan düğün yemekleri.
Adına uygun olarak müzik ve kır oyunları eşliğinde kurgulanan piknikte, Kapadokya’nın düğün şölenlerini nesillerdir yaşatan kadınlar
imece usulü çalışarak yöresel lezzetleri katılımcılara ikram edecek.
Her yıl katılımcıların zevkle not aldıkları lezzetli bir ders havasında
geçen Gurme Tadımlar, Levon Bağış ve yemek kültürü araştırmacısı
Nilhan Aras’ın anlatımıyla Maara Konak’ta yapılacak. Tadımlar, Kapadokya’nın karakteristik üzümlerinin Türkiye’nin peynirleriyle yakaladıkları uyumu vurgulamayı hedefliyor.
BİZ’D
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O g e ce
Beren Saat

Ayhan Sicimoğlu, Mustafa Otar

Ozan Açıktan

Yıldızlarla dolu bir gece
Sanattan spora, televizyondan gastronomiye... 2016 boyunca her biri farklı bir alanda
başarıya imza atmış 11 ilham verici adam ve oyunculuğuyla şapka çıkartan bir kadın...
GQ Türkiye, 15 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşen
Men of the Year töreninde yılın adamlarını ve kadınını ödüllendirdi. Yılın en ihtişamlı
organizasyonlarından birine dönüşen GQ Men of the Year töreni, birbirinden keyifli
anlarıyla uzun süre akıllardan çıkmayacak.
GQ tarafından dünya çapında 21 yıldır sürdürülen ve
Türkiye’de CLEAR ana sponsorluğunda, bu yıl beşinci kez
düzenlenen GQ Türkiye Men of the Year ödül töreni 15 Şubat
Çarşamba akşamı Volkswagen Arena’da gerçekleşti. Simge
Fıstıkoğlu ve Cem Yılmaz’ın sunduğu gecede, ‘Cesur ve Güzel’
dizisindeki performansıyla hayranlarını ekran başına toplayan
yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ‘En İyi Aktör’ ödülünü
usta oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın elinden aldı. ‘En Sevilen TV
Karakteri’ ödülünü, müzisyenliğiyle çoktan rüştünü ispatlamış
Gökhan Özoğuz’a geçtiğimiz yıl GQ Men Of The Year’da Yılın
Adamı Ödülü’nün sahibi olan Cem Yılmaz takdim etti. Gecenin
en çok güldüren anları, elbette ki Cem Yılmaz sahnedeyken
yaşandı.

Cem Yılmaz, Gökhan Özoğuz, Simge Fıstıkoğlu

Canlandırdığı rollerle tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği Beren Saat, Ozan Açıktan’a ‘Yılın Yönetmeni’ ödülünü sunarken
Ayhan Sicimoğlu, nam-ı diğer “Hastasıyız”, Yılın Yükselen Şefi Ödülü’nü genç şef Mustafa Otar’a verdi.
İbrahim Kutluay, Fuat Akdağ

Aclan Acar, Wesley Sneijder

Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ

Mütevazı kişiliği, usta oyunculuğu ve örnek aile yaşantısıyla
kendine hayran bırakan Mehmet Aslantuğ, ‘Yılın Konuşulan
Adamı Ödülü’nü Barış Arduç’a takdim etti.
Geceye katılamadığı için çektiği bir videoyla törene katılanlara
seslenen ‘Yılın Uluslararası Starı’ Mert Alaş’ın ödülünü ise
kendisi adına yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy teslim aldı.
Barış Arduç, Mehmet Aslantuğ, Simge Fıstıkoğlu

‘En Başarılı Sporcu’ Wesley Sneijder, ödülünü Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar’dan alırken Doğuş Yayın Grubu Spor
Grup Başkanı Fuat Akdağ ise ‘Oyunda Kal’ projesiyle büyük bir başarıya imza atan Darüşşafaka Doğuş’un layık görüldüğü
‘Yılın Sıra Dışı Başarısı’ ödülünü takımın İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kutluay’a teslim etti.
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O g e ce
‘Yılın Stil Sahibi Erkeği’
Kaan Bergsen, ödülünü
Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni
Seda Domaniç’ten teslim alırken
hayata karşı azimli duruşuyla herkese
ilham ve cesaret veren Caner Eler,
‘Yılın İlhan Veren Adamı’ ödülünü
fotoğrafçı Koray Birand’dan aldı.

Seda Domaniç, Kaan Bergsen

Zeynep Üner

GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni
Zeynep Üner’in ev sahipliği yaptığı
ödül törenine iş, sanat, moda ve eğlence
dünyasından birçok seçkin davetli
katıldı. Gq.com.tr’den ve GQ Türkiye
YouTube kanalından canlı yayınlanan
gecede, ünlü sunucu Tanem Sivar da özel
kırmızı halı röportajları gerçekleştirdi.
CLEAR ana sponsorluğunda gerçekleşen
GQ Türkiye Men Of The Year gecesinde
davetlilerin ulaşımı ise Volkswagen
tarafından sağlandı.

GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni
Zeynep Üner, Yılın Sanat Ödülü’nü
Türkiye’nin günümüzdeki en değerli
ressamlarından Taner Ceylan’a
takdim ederken ‘Anne’ dizisindeki
rolüyle milyonları ekran başına
kilitleyen oyuncu Cansu Dere,
‘Yılın Kadını’ ödülünü Doğuş Yayın
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Erman Yerdelen’den teslim aldı.
Zeynep Üner, Taner Ceylan

Erman Yerdelen

Cansu Dere

Ödül töreninin kapanışını ise mini bir
konser için sahneye çıkan Athena ve after
party’de DJ kabinine geçerek dans pistini
dolduran Can Hatipoğlu ve Erkan Yavaş
yaptı. Her anıyla gözleri kamaştıran gece
daha çok konuşulacağa benziyor.
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Pr oje

Binlerce yıllık miras
geleceğe taşınıyor
İnsanlık tarihine dair sırları açığa çıkardığı gibi, pek çok gizemi de
beraberinde getiren Göbeklitepe, bu coğrafyanın binlerce yıllık
hazinelerinden biri. Geçmişi yaklaşık 12 bin yıl öncesine dayanan bu tarihi
inanç merkezi, Doğuş Grubu’nun ana sponsorluğunda yenilenerek geleceğe
taşınacak. Yanına yeni çözüm ortakları da katarak uluslararası standartlarda
bir projeye imza atan Doğuş Grubu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm
Bakanlığı işbirliğiyle Göbeklitepe Ziyaretçi Merkezi’ni hayata geçiriyor.
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nşaatı tüm hızıyla devam eden Ziyaretçi Merkezi’nin tasarım ve uygulamasında önemli rol üstlenen Kreatif Mimarlık ve Tasarımhane ekipleri, Doğuş Grubu’nun Göbeklitepe
Ziyaretçi Merkezi projesindeki çözüm ortakları. Göbeklitepe’nin tarihi konumuyla bire bir duygusal bağ kurarak, bu sıra
dışı yapının duruşuna ve ruhuna yakışan bir tasarım yaratan
ekipler, mimari ve içerik olmak üzere iki aşamalı bir konkurdan geçerek projeye dahil oldular.
Kreatif Mimarlık’ın kurucu ortaklarından Aydan Volkan
ile Tasarımhane’nin kurucu ortağı ve baş tasarımcısı Güzin
Erkal, Göbeklitepe’yle kurdukları ilişkiyi ve Göbeklitepe Ziyaretçi Merkezi’ni nasıl kurguladıklarını bizimle paylaşıyor.
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Pr oje
“Acaba bizim tasarladığımız yapı kompleksi de Göbeklitepe tapınakları gibi, binlerce yıl sonra gelecek nesillere bizim çağımızla ilgili bir
bilgi aktarabilecek mi sorusu aklımızın bir kenarında; hem bizi hem
Doğuş Grubu’nu hem de Türkiye’yi iyi temsil edecek bir yapı tasarlamaya gayret ettik.”
Aydan Volkan, Kreatif Mimarlık

“Göbeklitepe’de bizi şaşırtan sadece
yüksek sanat anlayışı ya da şaşırtıcı mimarisi değil; burayı inşa eden toplulukların
zihinsel kapasitesi, gelişmiş toplumsal yapısı
ve karmaşık metafizik dünya görüşleri hakkında bizlere sunduğu kanıtlar oldu.”
Güzin Erkal, Tasarımhane

Kreatif Mimarlık olarak Göbeklitepe Ziyaretçi ve Canlandırma Merkezi projesine dahil oldunuz. Kreatif Mimarlık’ın
kuruluşundan bu yana imza attığı işleri ve hedeflediklerini
anlatabilir misiniz?

1969’da İstanbul’da doğdum ve 1992’de İstanbul Yıldız Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdim. 1995
yılında İstanbul’da, ortağım mimar Selim Cengiç ile Kreatif Mimarlık’ı kurduk. Tamamlamış olduğu çok sayıdaki ulusal ve uluslararası
projede şehir planlama, mimari, iç mimari ve diğer ilgili mühendislik
bilimlerini bir bütün olarak değerlendiren Kreatif Mimarlık’ın çalışmaları; tasarım, disiplinlerarası koordinasyon, bütçe ve iş programı
kontrolü, verimlilik ve en iyi mimari kalitenin sağlanması esaslarına
dayanmakta. İnsanlara ve çevreye olumlu etkisi olan, yüksek verimlilikte, sağlıklı ve işlevsel binalar tasarlamayı amaçlayan firmamız, her
proje için öncelikle işverenin hedefleri ve mevcut durumda talep edilen ve gelecekte talep edilebilecek ihtiyaç programlarını dikkate alır
ve bu bilgileri çevre koşulları ve projenin çevre içerisindeki rolüyle
birleştirir. Ön konsept aşamasından planlama, yapım ve tamamlanma aşamasına kadar olan tüm safhalarda, projelerin tasarımı ve
kontrolünde yer alan ekibimiz, her projenin başarısının takım çalışmasıyla zenginleştiğine inanarak tüm tasarım fazlarında bu zenginliğe önem verir.
Projeye nasıl dahil oldunuz?

Nisan 2015’te Doğuş Holding’in Göbeklitepe Ziyaretçi ve Canlandırma Merkezi için açtığı İki Etaplı Davetli Uluslararası Yarışmasına davet edildik. İlk etabı geçtikten sonra son etapta hazırladığımız
mimari konseptin, proje çalışmasının seçici kurulu tarafından uygulamaya değer bulunduğu bilgisi tarafımıza 2015 yazının sonunda
iletildi. Ekim 2015’ten itibaren de projeyi geliştirmeye başladık.
Konkur sunumunu neleri esas alarak kurguladınız?

Yarışma daveti geldiğinde tasarım ekibi olarak çok heyecanlandık. Bilinen insanlık tarihini 2500 yıl daha geriye götüren ve şahsen
beni çok etkilemiş olan arkeolojik alanın yakınında
bir yapı tasarlamaya başladığımızda ilk duyduğumuz heyecana, arkeolojik alanda gördüğümüz mimariye olan hayranlık da katıldı. Binlerce yıl önce
yapılmış tapınakların mimarisindeki zamansız tasarım ve yalın plan formları, mimari olarak bizim
tasarım anlayışımızla örtüştü ve yarışmadaki yol
haritamızı belirlememizde çok yardımcı oldu. Yapı
kompleksinde iki adet yapı bulunmakta: Ziyaretçi
Merkezi ve Canlandırma Merkezi. Ziyaretçi Merkezi’nde Göbeklitepe’yi ziyarete gelenlerin biletlerini ve enformasyon kulaklıklarını aldıkları bankolar
yer alıyor. Yapı içinde satış ünitesi, kafeterya, ıslak
hacimler de yer almakta. Canlandırma Merkezi
içinde ise dijital ekipmanlar ile Göbeklitepe’yi kendi
zamanında anlatan 360 derecelik multimedya salonu, watchout sinema, tarihsel süreci anlatan sergileme salonu ile idari ve teknik mekanlar bulunuyor.
40

BİZ’D

Tasarımhane olarak Göbeklitepe
Ziyaretçi Merkezi projesini üstleniyorsunuz. Hem kendinizin hem Tasarımhane’nin bugüne kadar yaptığı işlerden bahsedebilir misiniz?
Göbeklitepe gibi tüm insanlık için büyük önem taşıyan
bir kültürel değerin dışarı açılan yüzü olacak bu merkez. Sizin imzanızı taşıyacak olması neler hissettiriyor?

Binlerce yıl önce yapılmış, mimarileri çok etkileyici olan bu yerleşimlerin yakınında yeni bir yapı tasarlamak büyük bir sorumluluk.
“Acaba bizim tasarladığımız yapı kompleksi de Göbeklitepe tapınakları gibi, binlerce yıl sonra gelecek nesillere bizim çağımızla ilgili bir
bilgi aktarabilecek mi?” sorusu aklımızın bir kenarında; hem bizi
hem Doğuş Grubu’nu hem de Türkiye’yi iyi temsil edecek bir yapı
tasarlamaya gayret ettik.
Göbeklitepe Ziyaretçi Merkezi, mimari açıdan dünyadaki örnekleri ile karşılaştırıldığında sizce hangi noktalarda
farklılaşıyor?

Böyle karşılaştırmaları genelde doğru bulmam. Mimar olarak
işimiz, tasarlayarak problem çözmek. Çok sevdiğim bir meslek büyüğüm “Coğrafya belirleyicidir” der. Ben bu belirleyiciliğe zamanı da
dahil ederim. Her yapıyı ya da her tasarımı kendi bağlamı içinde
değerlendirmeyi doğru bulurum. Göbeklitepe gibi onu ziyarete gelenler için tasarladığımız Ziyaretçi Merkezi ve Canlandırma Merkezi
yapıları da bulunduğu coğrafya ve içinde olduğu zamanın ruhunu yansıtan nitelikli temsil yapılarıdır.
Ziyaretçi Merkezi’nin mimari çizgisini oluştururken sizin
için ne belirleyici oldu?

Göbeklitepe’den aldığımız feyz ile yalın ve zamansız bir form yaratma motivasyonu, temel tasarım prensiplerimizi belirledi.
Ziyaretçi Merkezi’nde hayata geçirilen
‘earthwall’ uygulamasından kısaca bahseder misiniz?

Her ülkenin geleneksel yapı üretimi bulunan sıkıştırılmış toprak yapı üretim sistemi, son
15 yıldan beri, sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir yapı içeriklerinde tüm dünyada sıkça
gündeme geliyor. Bizde bunun karşılığı kerpiç
yapı sistemi. Üretim teknikleri farklılık gösterse
de ‘earthwall’ tekniğinin yapı blok halinde üretim şekli kerpiç bloklarıdır. Sıkıştırılmış toprak
kullanılarak elde edilen taşıyıcı duvar ve döşeme
sistemlerinin oluşturduğu yapı üretim sistemine
‘earthwall’ diyoruz. Türkiye deprem yönetmeliğinde sadece betonarme ve çelik yapılar akredite
olduğu için biz projemizde ‘earthwall’u, kendi
kendini taşıyabilen duvar kaplama yüzeyi olarak
kullanıyoruz. ■

Tasarımhane sergileme ve müze tasarımları üzerine yoğunlaşmış ve hikâye anlatımının esas olduğu mekân tasarımları
üzerine çalışan, çokdisiplinli bir tasarım ve iç mimarlık ofisi. 2000 yılından bu yana pek çok uluslararası markaya mekân tasarımı, grafik
tasarım, perakende ve sergileme tasarımı ile interaktif ve multimedya
bazlı görsel iletişim projeleri üretiyoruz.
Sergi tasarımı mekân içinde hikâye anlatımıdır. Ben de kendimi
mekânda ve mekânla birlikte hikâye anlatmaya gönül vermiş bir mimar ve sergi tasarımcısı olarak tanımlayabilirim sanırım.
Etkileyici bir sergileme alanı oluşturmanın olmazsa olmazları nedir sizce?

Müze ve sergileme tasarımlarında yapılan iş tam olarak bir içerik
yorumlama sürecidir. İçerik okuması yapılarak başlanan çalışma sonunda genellikle bilimsel bir dilde veya kuru bir anlatımla hazırlanan
içerik, ziyaretçi tarafından anlaşılması kolay ve ilgi çekici bir şekle
büründürülür. Bunu yaparken kullanılan malzemeler, renkler, ışıklar, grafik dil, mekânsal kurgu bütünüyle bir hikâyenin anlatılmasına
hizmet eder. Bu yorumlama süreci sergiyi oluşturan her detayın tam
anlamıyla hikâyeyi yansıtmaya başladığı ana kadar devam eder.
İyi bir sergi okunaklıdır. Ve belirgin bir mesajı olmalıdır. Tasarım
bu mesajı doğru araçları kullanarak ve en iyi biçimde ifade etmeyi
amaçlar. İyi bir sergi görsel ve içeriksel bir hiyerarşiye sahiptir. Ziyaretçiyi hikâye kurgusu dahilinde ve belli bir düzen içerisinde farklı
yoğunlukta deneyimler yaşatarak gezdirir.
Bize projeye nasıl dahil olduğunuzdan kısaca bahseder
misiniz?

Doğuş Grubu Göbeklitepe Ziyaretçi Merkezi yapımı aşamasında
iş partnerlerini seçerken üzerine aldığı büyük sorumluluk gereği her
alanın en profesyonelleri arasından seçim yaptı sanıyorum. İlk toplantı için bize ulaştıklarında daha önce yaptığımız ve süregelen tüm
projelerimizle ilgili ciddi bir araştırma yapmış ve bize ne amaçladıklarıyla ilgili sağlam bir brief vermişlerdi. Bu aşamadan sonra onlar
için bir ön fikir projesi hazırladık ve değerlendirmeler sonucunda da
asıl sergileme projemizi oluşturmaya başladık.

Göbeklitepe gibi tüm insanlık için
büyük önem taşıyan bir kültürel değerin dışarı açılan yüzü olacak bu merkez. Sizin de imzanızın olması nasıl
hissettiriyor?

Göbeklitepe insanlık tarihinin en önemli
arkeolojik keşiflerinden biri. Neolitik Çağ’ın
en erken evresi olan bu dönem; insanoğlunun kültürel ve toplumsal açıdan en büyük
değişimine sahne olmakla birlikte jeolojik ve
iklimsel olarak da yeni bir dönemin başlangıcını ifade eder.
“Tarihin sıfır noktası” gibi iddialı bir
mottoyla başlayan, insanlığın bugüne dek
bilinen tarihini değiştiren ve 11600 yıl öncesine ait bir hikâyeyi internet çağı insanına
anlatmak derdinde olan bu projenin içerisinde yer almak bizim için
çok büyük bir onur. Ayrıca tabii ki bu proje bizim için büyük sorumluluk gerektiren zorlu bir sürecin de başlangıcı oldu.
Ziyaretçi Merkezi’ndeki deneyimi kurgularken nelere öncelik verdiniz? Misafirleri burada nasıl bir deneyim bekliyor?

Göbeklitepe Ziyaretçi Merkezi fikir projesiyle; bu bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkan ve son 20 yıl boyunca arkeolojide devrim
sayılabilecek kadar önemli gelişmelere konu olan Göbeklitepe buluntularını tüm görkemiyle anlatabilmeyi ve uygarlık tarihi ile Güneydoğu Anadolu’nun kültür mirası açısından taşıdığı önemi ziyaretçilere en etkileyici şekilde aktarmayı hedefledik.
Bu amaçla tasarlanacak Ziyaretçi Merkezi’nde insanlık tarihinin
izini sürmek isteyen misafirler hikâyeyi kronolojik bir senaryo kurgusu içerisinde tematik hikâyelerle desteklenmiş olarak izleyebilecek,
tarihsel akışta sağlanacak bütünlük ve uyumla kazı alanını ziyaret
etmeden önce ön donanım edinecek ve gördükleri muhteşem eseri
hakkını vererek değerlendirebilecekler.
Konuya dair temel bilimsel içerik dışında geliştirilen detaylardaki farklı bakış açıları, ziyaretçinin ilgisini müze gezisinin tamamında
yüksek tutmak için tercih ediliyor. Koleksiyon anlamında kullanılacak envanterin (çakmak taşları, kemikler, vs.) değişik sanat enstalasyonları yorumlarıyla ziyaretçiye ulaşması planlanıyor.
Ziyaretçi Merkezi’nde iç çekirdekte konumlanan büyük alan
görsel şiirsellik ile sanatsal ve yüksek teknolojiyi birleştirerek mekânı
ziyaretçiler için interaktif bir gösteri alanına dönüştürecek. İnsanlık
tarihinin en eski kült yapısının inanılmaz hikâyesi 200 metrekare boyutlarında ve ziyaretçilerin zeminle etkileşime girmesine izin veren
görsel-işitsel projeksiyonlarla anlatılıyor. Duvarlarda bulunan aynalar görüntüleri yansıtarak sonu olmayan bir ortam hissi veriyor ve
böylece deneyimin etkileyiciliği de artırılıyor. ■

Konkur sunumundaki bakış açınızı ve yaklaşımınızı neler
belirledi?

Konkur sunumunda da bizim için önemli olan Göbeklitepe’nin hikâyesini anlatmaktı. Dolayısıyla ilk sunumumuzda da
buranın bir müze değil ziyaretçi merkezi olduğu fikriyle yola çıktık; böylece sergilemenin esere veya objeye dayalı olmadığı, Göbeklitepe hikâyesinin insana dokunan taraflarını öne çıkaran bir
senaryo kurguladık.
BİZ’D
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Gelecek tasarlandı
Coupé görünümünde SUV, Audi Q8 Concept

Gelişmiş teknoloji ve tasarım:
Yeni SEAT Leon
SEAT’ın en çok beğenilen modellerinden Leon’un yenilenmiş versiyonu, Şubat ayından
itibaren SEAT yetkili satıcılarında yerini aldı. Duygu ve mantığı buluşturan yeni model;
dinamik tasarımı, geliştirilmiş teknolojisi ve işlevselliğiyle iddiasını devam ettiriyor.
DONANIMDA ÜSTÜNE YOK

Audi dinamizm, yüksek verimlilik ve konforu zarif bir iç tasarımla buluşturan Q8 Concept’i
Detroit Otomobil Fuarı’nda beğeniye sundu. Q8 Concept, bir SUV’nin geniş kullanım
rahatlığını ve bir Coupé’nin duygusal çizgilerini bünyesinde taşıyor.
GÜCÜN TANIMI

SUV segmentte maksimum prestiji ve Audi’nin hem teknoloji
hem de tasarım alanındaki gücünü temsil eden Q8 Concept, plugin hibrid motoruyla 442 HP ve 700 Nm çekiş gücü sunuyor. Böylece, Audi’nin 2018 yılında satışa sunmayı planladığı seri üretim
modelinin de altyapısını oluşturuyor.

SADECE ELEKTRİKLE 50 KİLOMETRE

Q8 Concept, 100 kilometrede ortalama 2.3 litre yakıt tüketiyor
ve kilometre başına sadece 53 gram karbon emisyonu gerçekleştiriyor. Lityum iyon pilleri 2,5 saatte tam olarak şarj edilen otomobil,
sadece elektrikle 60 kilometre yol yapabiliyor. Quattro çekiş sistemine sahip Q8 Concept’in benzinli 3.0 TFSI motoru 333 HP güç
ve 500 Nm çekiş gücü üretiyor. Elektrikli motoru ise, 134 HP güç
ve 330 kW çekiş sistemi sağlıyor. Toplam olarak 442 HP güce ve
700 Nm çekiş gücüne sahip Q8 Concept, 0’dan 100 km/s hıza 5.4
saniyede çıkabiliyor ve 250 km/s maksimum hız değerine ulaşıyor.

FERAH ALANLAR

Audi Q8 Concept, 3 metrelik dingil mesafesi ve
toplam 5.02 metre uzunluğuyla yolcular
ve bagajlar için geniş ve ferah bir iç
alan sunuyor. Sportif keskin çizgileri
ve Coupé benzeri tavan tasarımına
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BİZ’D

rağmen, arka bölümde seyahat eden yolcuları için geniş bir omuz
ve baş mesafesiyle konforlu bir oturma alanına sahip.

KONTROL SİZDE

Audi Q8 Concept’in zarif iç tasarımı çığır açan bir kontrol ve
gösterge konseptiyle birleşiyor. Araç içinde konfor, eğlence ve telekomünikasyon sistemlerine bağlanmayla ilgili tüm kontroller ön
yolcu ve sürücünün ortasında yer alan geniş ekranlı kontrol ünitesinden sağlanıyor. Kullanılmadığında genel iç tasarımla uygun olacak şekilde gizlenen bu sanal kokpit, sanal gerçeklik teknolojisi kullanarak yol ve sürüşle ilgili tüm bilgileri sürücünün önüne getiriyor.

TASARIM HARİKASI

Audi Q8 Concept, 2.04 metre genişliği ile son derece güçlü ve
etkileyici bir görünüme sahip. Farları çevreleyen alüminyum gövde, bugüne kadar hiçbir Audi modelinde olmadığı kadar keskin
ve derin tasarlanmış Audi Single Frame ile etkileyici bir bütünlük
içinde göze çarpıyor. Q8 Concept’in dış aydınlatmasında kama şekilli mavi Matrix lazer
aydınlatma teknolojisi kullanılıyor.
Bir milyon piksellik bu aydınlatma
teknolojisi, sürücüye etkili bir ön
görüş mesafesi sunarak tam bir
yol hakimiyeti sağlıyor.

SEAT Leon, üç ekipman serisiyle sunuluyor: Style, FR ve
XCELLENCE. Giriş seviyesi Style donanım, yalnızca cazip bir
fiyatla değil, 16” alüminyum alaşımlı jantlar, LED gündüz sürüş
farları, elektrikli park freni, otomatik klima gibi günlük yaşamda
gereksinim duyulan tüm özellikler ve yedi hava yastığı, XDS ve
arka park sensörü gibi güvenlik sistemleriyle geliyor. FR donanımı ise ek olarak 17” alüminyum alaşımlı jantlar, sunroof, Full LED
Farlar, 8” bilgi-eğlence ekranı ve ön park sensörlerine sahip.
Leon ile satışa sunulan yeni donanım paketi ise konforu ön
plana çıkaran XCELLENCE. Leon XCELLENCE krom tasarımlı
ön ızgara, yeni ön ve arka tamponlar, krom yan cam çerçeveler
ve 17 inçlik alüminyum alaşımlı jantlarıyla parlıyor. XCELLENCE
paketi aynı zamanda Full LED ön farlar, ön-arka park sensörleri,
KESSY anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, geri görüş kamerası,
sunroof ve 8 inçlik bilgi-eğlence ekranını da içeriyor.

SÜRÜCÜYE TAM DESTEK

BİR BAŞARI HİKÂYESİ

Bugüne kadar Leon Ailesi’ni başarıya taşıyan tasarım; dinamizm, keyif ve kullanım kolaylığı gibi unsurlara öncelik verilerek
daha da geliştirildi. ‘Leon Formülü’ olarak tanımlanan; tasarım ve
işlevselliğe dayanan bu formülün geldiği en son nokta olan Yeni
Leon, markanın başarı hikâyesini devam ettirmeyi hedefliyor. Bu
kapsamda, sürüş destek sistemleri, güvenlik sistemleri ve bağlanabilirlik ile ilgili yeni teknolojileri barındıran Yeni SEAT Leon, beş
kapılı ve ST gövde seçenekleriyle sunuluyor.

Yeni Leon, SEAT’ın Ateca ile başlattığı gelişmiş sürücü destek
sistemleri seçeneklerini de barındırıyor. Opsiyonel trafik sürüş
asistanı, adaptif hız sabitleme sistemi, acil durum asistanı ve uzun
far asistanı bu teknolojilerin öne çıkanları. Yeni SEAT Leon’da
ayrıca tüm donanımlarda elektrikli park freni standart olarak
sunuluyor.

DAHA KESKİN VE AHENKLİ BİR TASARIM

Leon’un başarısındaki ana sebeplerden biri kuşkusuz göz alıcı tasarımı olsa da yeni versiyonunda bazı değişiklikler yapıldı.
SEAT Tasarım Direktörü Alejandro Mesonero Romanos bu değişiklikleri “Yeni SEAT Leon’da her şeyin değişmesine rağmen aslında hiçbir şey değişmedi. Çok cazip bir model olan Leon’un imajını
değiştirmek değil, güçlendirmek ve tazelemek gerekiyordu” diye
özetliyor.
Dış tasarımına bakıldığında Yeni SEAT Leon daha keskin ve
iddialı hatlara sahip hale gelirken, sert yatay hatların belirginliği azaltıldı. Böylece otomobil, keskin tasarımının yanı sıra daha
ahenkli bir görünüm de elde etti. Bir başka yenilik ise ızgara bölümünde: Otomobilin algılanan büyüklüğünü artırmak için ızgara, daha zengin bir krom kullanılarak 40 milimetre büyütüldü.
Böylelikle karakter, kalite açısından dış kısımda olduğu kadar iç
kısımda da güçlendirildi.
BİZ’D
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Baharla gelen yeni trendler

Giorgio Armani

Emporio Armani

Giorgio Armani

Doğanın uyanışı, modanın da uyanışı demek. Uzun süren gri bir mevsimin ardından
açan güneşle beraber giydiklerimiz, ruh halimizi yansıtır nitelikte oluyor çoğu zaman.
Doğuş Perakende markalarının baharın coşkulu ruhunu taşıyan 2017 İlkbahar/Yaz
koleksiyonları da hem kadın hem erkek tasarımlarında harikalar yaratıyor.

Emporio Armani

Emporio Armani

YAZI KARŞILAYAN
ENERJİK DESENLER
2017 İlkbahar/Yaz tasarımlarında
siyah, beyaz, füme gibi klasik renklerin
yanı sıra sarı, kırmızı, gece mavisi, bebe
mavisi, mor, turuncu, yeşil ve metalik
renkler de boy gösteriyor. Gökkuşağı tadında kıyafetler sezona güç veriyor. Şeffaf tasarımlar ise kadınları daha cesur
olmaya davet ediyor. Transparan kumaşlarda hayat bulan elbise, bluz, pantolon
ve ceketler, iddialı kadınların gardıroplarına sızmayı başarıyor.
Biraz geçmişe dönmeye ne dersiniz? Jakar, brokar, parlak kumaşların
hayat verdiği pantolon, ceket, bluz ve
trençkotlar geçmişin izlerini taşıyor. Bu
modeller eşliğinde tasarımcılar Rönesans dönemine atıfta bulunuyor. Bitmedi: Gösterişli elbiseler, fırfırlar, kabarık
etekler, etek uçlarına kadar inen drapeler ve kabarık omuzlar… Viktoryen dönem modasının izleri de bu sezon iyice
hissedilecek. Ayrıca, hem maskülen hem
de rafine bir tarzın anahtar parçaları
olan bol pantolonlar da sıkça karşımıza
çıkacak. Saten, şifon kumaşlardan oluşan düz renkli ve desenli pantolonlar
sezonun kurtarıcı öğelerinden.
Son dönemlerde tasarımlarda yükselişe geçen hayvan detayları bu sezonda
da koleksiyonlarda göze çarpıyor. Zebra,
yılan, fil, aslan, kuş motiflerinin yer aldığı tasarımlar hayvanlar âleminde bir
yolculuğa çıkarıyor.

Gucci

44

BİZ’D

Gucci

Emporio Armani

Giorgio Armani

KONFOR VE ŞIKLIĞIN UYUMU
Baharın enerji yüklü renklerinin tasarımlara yansımaması söz konusu bile değil.
Desenlerin gücünden ilham alan markalar,
kumaşlarda lüksün ustalığını sergiliyor.
Modayı yakından takip eden erkeklerin
gözdesi Hawaii baskılı ve çiçek desenli pantolonlar bu yıl epey iddialı.
Parmak izi baskılı triko ve tişörtler,
yeni sezonun vazgeçilmez stil kodları. Söz
konusu tasarımlar, yüksek bel denim pantolonlar ve kırmızı ceketlerle de dinamik
bir görünüm yakalıyor. Yılın popüler tasarımı bomber ceketlere özgün bir yorum katan yeni sezon koleksiyonları, fırça darbeli
baskılar, yaprak işlemeler ve ağaç desenli
detaylarla erkeklerin adeta arzu nesnesi haline geliyor. Bomber ceketlerde kullanılan
özel baskı teknikleri, el çantalarında özgürce kendini gösteriyor. Koleksiyonların
ilham verici parçaları denim pantolonlar,
tulumlar ve trençkotlar da İlkbahar/Yaz sezonunda sahneye geri dönüyor.
Sezonun kilit rengi kırmızı, bu yıl erkeklerin giyim tarzını tepeden tırnağa istila edecek. Kırmızının en sıcak tonlarıyla
bütünleşen ceketler, pantolonlar ve çuval
çanta tasarımları her atmosferde dikkat
çekmek isteyen erkeklerin imdadına koşuyor. Bu sezon şehrin her köşesinde göreceğimiz kruvaze ceket modelleri ise mevsimin doğal ve canlı tonlarını barındırıyor.
Bahar ve yaz akşamlarına şıklık katacak
modeller, sezonun en iddialı parçası olacak.
Yaz rahatlığının temsilcisi şortlar da sıcak
havaların keyfini sürmeye yardımcı olacak.
Ağırlıklı olarak tek renk akımına ayak uyduran bermudalar, gömlek ve triko üstlerle
de sokaklara heyecan getiriyor.

Gucci
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Kültür-Sanat

Hız ve denge için
ayakkabılarınız hazır

K

oşmak deyip geçmeyin. Bu güzide sporun da kendine
özgü ekipmanlara ihtiyacı var. Koşu ayakkabısı, bunlardan
en önemlisi. Dünyanın önde gelen performans spor giyim,
ayakkabı ve aksesuar markası Under Armour, en yüksek
koşu performansınıza ulaşmanız için ihtiyacınız olan denge, konfor ve hız unsurlarını geniş ürün yelpazesi ile sunuyor.
Sporcuların uzun mesafe ve kısa mesafe koşularında farklı desteklere ihtiyacı olduğunu biliyor muydunuz? Under Armour, farklı koşu stillerindeki farklı ihtiyaçları karşılamaya
yönelik üstün teknolojili bir ürün yelpazesine sahip. Koşu
stilinize göre ihtiyacınızı karşılayan ve en iyi performansınıza
ulaşmanızı sağlayan Under Armour koşu ayakkabıları sizleri
bekliyor. UA Speedform teknolojisine sahip Gemini 3, uzun
mesafeli koşular için üretildi. Eklenmiş astarıyla destek ve

konfor sağlayan Gemini 3, aşınmaya dayanıklı ultra yastıklama
ile yerden gelen darbeleri kahramanca karşılıyor. Üst kısmın
dikiş teknolojisi ise havalandırmayı artırıyor.
Gemini 3 yastıklama sistemi ile üretilen Europa ise koşu
esnasında daha çok desteğe ihtiyaç duyan koşucular için aradıkları dengeyi sunuyor. Tepkilere karşılık veren teknolojisi
sayesinde optimum yastıklama ve enerji kazanımı sağlayan
Europa, Micro G topuk ünitesi ile denge ve desteği artırıyor.
UA Speedform teknolojisi ile üretilen süper hafif Velociti,
hızlı olmanın önem kazandığı koşularda yerden gelen darbeleri size hissettirmiyor. Dengenizi koruyarak konfor içinde yüksek hıza erişiyorsunuz. Coreshort taban paneli sayesinde ayağınız ayakkabı içinde hareket etmeyecek ve hızınıza hız katıp
yarışı önde bitireceksiniz.

Fi’ye muhteşem gala
Doğuş Digital tarafından hayata geçirilen online televizyon kanalı puhutv’nin merakla
beklenen ilk ücretsiz orijinal içeriği ‘Fi’, izleyiciyle buluştu. Yazar ve psikolog Azra
Sarızeybek Kohen’in çok satan ‘Fi, Çi, Pi’ kitap üçlemesinden uyarlanan dizinin galası
Volkswagen Arena’da puhutv ve Vodafone Red ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

D

izinin 18 dakikalık özel bir ön gösteriminin ardından ilk üç
bölümünün puhutv izleyicileri için yayına alınmasıyla renklenen gecede, önde gelen şirketlerin üst düzey yöneticileri, iş
ve sanat dünyasıyla televizyon ve yayıncılık sektörünün saygın isimleri ve Türkiye’de de faaliyet gösteren global dijital şirketlerin
temsilcileri buluştu. Gala ayrıca ‘Fi’nin başrol oyuncuları Ozan Güven,
Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi
ile beraber dizi ve film sektörünün ünlü isimlerini de bir araya getirdi.
Açılış konuşmasında ‘Fi’nin oyuncu kadrosu, yapımcısı, hikâyesi
ve yayıncısıyla dört dörtlük bir proje olduğunu söyleyen Doğuş Yayın
Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen, “Türkiye’nin ilk ücretsiz orijinal online dizisini seyircisiyle buluşturmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. ‘Fi’ hem sektör hem de izleyiciler açısından kuralları değiştirecek güçte. Projede tüm paydaşların emeği ve desteği var” dedi.

DAİMA ÜCRETSİZ OLACAK

puhutv, online televizyonların tüm dünyada popülerleşmesinin en önemli nedenlerinden biri olan ve dizi sektörüne yeni bir
soluk getiren ‘orijinal içerik’ konseptini ücretsiz sunarak Türki46
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ye’de bir ilke imza attı. Orijinal içeriklere önümüzdeki dönemde
yenilerini ekleyeceklerini belirten Doğuş Digital COO’su Heni
Hazbay, “İzleyiciler, popüler dizilerin yanı sıra yayınlandığı tarihte Türk izleyicisinin beğenisini kazanmış, akıllara kazınmış Türk
dizilerine, unutulmaz Yeşilçam klasiklerine ve çocukların beğeniyle izledikleri çizgi filmlere de puhutv’den kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Onlara puhutv olarak her zaman tüm içeriklere ücretsiz
ulaşılabileceğini taahhüt ediyoruz” dedi.

puhutv BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

puhutv son iki ayda 6.5 milyon tekil ziyaretçiye ulaştı. Tüm
ziyaretler sonucunda toplam 12 milyon saat video izlendi; izlenmelerin yüzde 40’ı ise mobil cihazlardan gerçekleşti. puhutv uygulamaları (iOS, Android, Apple TV) “Featured” kategorilerinde
yer aldı ve 20 bin kullanıcının verdiği oylar neticesinde (ortalama 4.7-5.0 gibi) en yüksek uygulama puanlarını aldı. Türkiye’nin
önde gelen yapım şirketleri ve televizyon kanallarıyla yapılan anlaşmalar sonucunda puhutv, toplam 10 bin saatten fazla lisanslı
içeriğe ev sahipliği yapıyor.
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Şampiyonlarla tanışın
Yine heyecan ve eğlence dolu bir Doğuş Şampiyonlar Ligi geride kaldı. 2016 yılında
12’ncisi gerçekleşen Doğuş Şampiyonlar Ligi’nde 14 branşta 15 Doğuş Grubu şirketi, 96
takım ve 500’e yakın sporcu kıran kırana yarıştı.

Doğuş Otomotiv

di. Masa tenisinde ikinciliği olan Doğuş Planet (n11.com) sporcuları
da ofislerinde ziyaret edildi. Takımın ödülleri, Doğuş Planet (n11.com)
CTO’su Aydın Arpa tarafından takdim edildi. Doğuş Holding Ayazağa’da düzenlenen törende ise Doğuş Holding, Doğuş Turizm Grubu,
Doğuş Enerji ve Körfez Havacılık şirketlerinin başarılı sporcuları kupa,
madalya ve ödüllerine kavuştu. Bilardoda üçüncülüğü, dart branşında
ise birinciliği olan Doğuş Holding sporcularına ödülleri İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Ebru Esmen Mete ve İdari İşler Bölüm Müdürü
Rafet Hima tarafından takdim edildi. Futbol branşında üçüncülüğü
olan Doğuş Turizm Grubu’nun sporcularına da ödülleri Doğuş Turizm
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Naci Başerdem tarafından verildi.
Bisiklette (erkek) birinci, yine bisiklette (kadın) ikinci ve
dartta üçüncü olan Doğuş Enerji sporcuları da ödüllerini Doğuş Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Doğuş Holding Yönetim
Kurulu Başkan Danışmanı Koray Arıkan’dan aldı. Doğuş Şam-

Doğuş Holding, Doğuş Turizm Grubu ve Doğuş Enerji sporcuları

D

ereceye giren sporcular bizzat şirketlerinde ziyaret edilerek
ödüllerini teslim aldı. Yöneticilerin ve çalışanların katılımlarıyla törenler düzenlendi. Doğuş Şampiyonlar Ligi’nde dereceye giren tüm sporculara Under Armour’dan 300 TL’lik
hediye çeki, ikinci olan sporculara Under Armour’dan hediye kiti ve
birinci olan sporculara ise 2 gece 3 günlük Berlin seyahati hediye edildi.
İlk durak Salıpazarı oldu. Salıpazarı CEO’su Adem Durak masa tenisinde üçüncülüğü olan sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.
İkinci durak ise Garanti Bankası’ydı. Garanti Bankası İnsan Kaynakları Direktörü Burak Yıldıran, Garanti Bankası, GÖSAŞ, Garanti
Yatırım ve Garanti Emeklilik’in başarılı sporcularına tek tek ödüllerini takdim etti. Garanti Bankası’nın merkez binasında gerçekleştirilen
törende toplam 65 sporcu ödüllerine kavuştu. Garanti Bankası basketbolda üçüncü, kartingde ikinci ve futbol, bilardo, masa tenisi, tenis
ve voleybolda birinci oldu. GÖSAŞ ise teniste üçüncü, dartta ikinci ve
bowling, atletizm ve yüzmede birinci oldu. Garanti Emeklilik teniste
ikinci ve basketbolda birinci oldu. Garanti Yatırım da voleybolda üçüncü oldu. Satranç ve yüzme birinciliği, basketbol ikinciliği ve bowling
üçüncülüğü olan Doğuş Otomotiv de ziyaret edilen şirketler arasındaydı. Doğuş Otomotiv’in başarılı sporcularının kupa, madalya ve ödülleri
İnsan Kaynakları Genel Müdürü Ela Kulunyar tarafından takdim edil-
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Körfez Havacılık

Doğuş Oto

Doğuş Planet (n11.com)

Garanti Bankası ve iştirakleri
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Doğuş Turizm Grubu

Doğuş Holding

Galataport
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piyonlar Ligi’ne de hızlı bir giriş yapan Körfez Havacılık, bowling
branşında üçüncülüğü kimseye kaptırmadı. Dereceye giren sporculara ödülleri Doğuş Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı
Ebru Esmen Mete tarafından takdim edildi. Ödül törenini kıdem
plaketleri töreniyle birleştiren Doğuş Yayın Grubu’nun da bilardo, satranç ve voleybol branşlarında ikincilik derecesi bulunuyor.
Doğuş Yayın Grubu ayrıca karting, yüzme ve atletizm üçüncüsü.
Yine birbirinden başarılı sporcular çıkaran Doğuş Oto’nun da bisiklet ve satranç üçüncülüğü, futbol ve bisiklet ikinciliği ve karting
birinciliği bulunuyor. Doğuş Oto Maslak Showroom’da düzenlenen törende şampiyonlara ödülleri Genel Müdür Zafer Başar,
Maslak Bölge Müdürü Can Ağyel ve Kartal Bölge Müdürü Bülent
Gürel tarafından verildi.

Biz’den Haberler

DO HOBI KULÜPLERI HIZ KESMİYOR
Koşu kulübü
yollarda

Kreşendo’yu
takibe alın
Stüdyo çalışmalarına devam eden Do Müzik
Grubu Kreşendo, Do’lu Hayat Instagram
hesabından canlı yayın yaparak şarkılarını
bizimle paylaştı. Kreşendo’nun konserleri için
takipte kalın!

Do Koşu Kulübü yine yerinde duramıyor;
hem akşam antrenmanlarına başlıyor
hem de yarışlardaki yerini alıyor. Akşam
antrenmanları, hafta sonu koşularına
katılamayan üyelerin antrenmanlara devam
edebilmesi için iyi bir fırsat. Böylelikle
yarışlara tam gaz devam edebilen koşu
kulübü, 36 kişilik bir ekiple Antalya’ya
giderek Runtolia koşusuna katıldı. Ayrıca
İstanbul’da da Couple Run’a katılarak
Caddebostan Sahili’nde keyifli bir gün
geçiren kulüp üyeleri, Uzunetap Gece
Koşuları kapsamında Belgrad Ormanı’nda
zorlu şartlarda koşsa da kendini geliştirme
fırsatı yakalayarak festival havasında bir spor
deneyimi yaşadı.

Uludağ’dan sevgilerle
Alkışlar
Do Tiyatro
Kulübü için

Do Kış Sporları Kulübü 33 kişilik kadrosuyla Uludağ’daydı. Bu
organizasyon kapsamında hem eğitimler alan hem de ekip olarak
kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkaran kulüp üyeleri,
önümüzdeki kış yeni etkinliklerde bir araya gelecek.

Latin ritimlerine
eşlik edin

Do Tiyatro Kulübü, deneyimli
tiyatro sanatçısı Tarık
Şerbetçioğlu tarafından
derlenip yönetilen ilk
oyunu ‘Doğuştan Deliler’
için sahnedeydi. Oyunu
izlemeye gelen yüzlerce
Do’lu, kulübü bu en güzel
anlarında destekleyerek sahne
heyecanına ortak oldu.

Do Dans Kulübü Nisan ayında sosyal Latin
danslarıyla çalışmalarına başlıyor! Her
çarşamba 18:30 – 20:00 saatleri arasında Etiler
Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek çalışmalara
dans etmeyi seven tüm Do’lular davetli.

Do’lu
anneler
buluşuyor
Do’lu Anneler Kulübü üyeleri
Arnavutköy’deki Fotini Cafe’de bir
araya geldi ve çocuklarıyla birlikte
keyifli bir gün geçirdi. Annelerin bu
toplantıdaki temel konusu, yaşa göre
oyuncak seçimi ve oyuncakların çocuk
gelişimindeki etkisi oldu. Mayıs ayında
gerçekleşecek piknik organizasyonunda
tekrar bir araya gelmek için sözleşen
Anneler Kulübü üyeleri, deneyimlerini
paylaşmayı ve oyuncak değişim etkinliği
yapmayı planlıyor.
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Unutulmaz eserlerle bir arada
Do Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Sadiye Erimli ve deneyimli
müzisyenler eşliğinde Nihavent ve Uşşak makamının unutulmaz
eserlerini Do’lular için seslendirdi. Kulübün bu ilk büyük sahne
deneyiminde Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Bekir Ünlüataer
de konuk sanatçı olarak sahnedeydi.
BİZ’D
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Bizden Bize mutluluk
Doğuş Grubu çalışanlarına ve çalışanların akrabalarına
eğitim, sağlık, afet, özel yetenek gelişimi gibi alanlarda
destek sağlayan Bizden Bize çalışan destek fonu
şimdiye kadar 20’si eğitim 7’si sağlık olmak üzere
toplam 27 çalışanın yardım talebini karşıladı. Bizden
Bize Çalışan Destek Fonu’nu desteklemek isterseniz,
açıklama bölümüne ‘Bizden Bize Şartlı Bağış’ yazarak
TR39 0006 2000 4480 0006 2800 81 hesabına bağışta
bulunabilirsiniz. Ayrıca ihtiyaç duyduğunuz her an
Bizden Bize’ye başvurunuzu Doluhayat.com ve
bizdenbize@dogusgrubu.com.tr adresleri üzerinden
yapabilirsiniz.

Do’lular
Tarkan’la coştu

Do Gönüllüleri Kars’taydı
Van’da iki köy okulunun ihtiyaçlarını tamamlayan Do Gönüllüleri, bu kez Kars Derecik İlköğretim Okulu’ndaydı.
54 Do Gönüllüsü’nün katıldığı projede Derecik İlköğretim Okulu’nun anaokulu yenilendi ve hayal atölyeleri gerçekleştirildi.
Projeye destek veren Üç Kumbara tiyatro ekibi de gönüllülerle birlikte Kars’a gelerek çocuklara hayal, hedef, para, tasarruf ve
ihtiyaç gibi kavramların ne demek olduğunu anlattı. Çocuklara hediyelerini verdikten sonra onlarla oyunlar oynayan ve gülen
yüzler eşliğinde mutlu bir gün geçiren Do Gönüllüleri Çıldır Gölü, Ani Harabeleri ve Kars Kalesi başta olmak üzere, şehrin
kültürel ve coğrafi dokusuna apayrı bir güzellik katan sembol yerleri keşfe çıkarak üç günlük gezilerini tamamladılar.

Bi Do’lu Gezi
Bir Do’lu Gezi etkinlikleri kapsamında
Do’lular Antur Turizm işbirliğiyle 10-12
Mart tarihlerinde Atina’daydı. 43 kişilik bir
ekip olarak Euroleague karşılaşmasında
Olympiacos’a karşı Darüşşafaka Doğuş’u
desteklemeye giden Do’luların ilk durağı,
Doğuş Grubu bünyesine yeni katılan Hilton
Atina Oteli oldu. Doğuş Grubu Yunanistan
Bölge Direktörüyle bir araya gelen Do’lular,
grubun yatırımları hakkında bilgi aldıktan
sonra Akropol Tepesi, Arkeoloji Müzesi, Plaka,
Metropolitan Cathedral, Panaghia Kapnikarea
Kilisesi, Ermou Caddesi, Monastraki Meydanı
gibi şehrin tarihi noktalarını da ziyaret ederek
gezilerini tamamladılar.
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Do’lu Hayat, Megastar Tarkan’ın
Darüşşafaka yararına Volkswagen
Arena’da verdiği konserine 20 Do’luyu
gönderdi! Çalışma arkadaşlarıyla
birlikte çektiği eğlenceli fotoğrafı ya da
beraber söylediği coşkulu bir Tarkan
şarkısını #DoluDoluTarkan hashtag’ini
kullanarak paylaşan Do’lular, 2017
yılındaki bu ilk konserinde Tarkan’ı
canlı izleme şansı yakaladılar!

Do’luların
Oscar yarışı
Do’lular sinema bilgilerini konuşturdu. Do’lu Hayat’ın
düzenlediği Oscar temalı yarışmada 1300 Do’lu En İyi Film,
En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında kimlerin
kazanacağına dair tahminler yaptı. En isabetli tahminleri
yapan 60 Do’lu n11.com, Antur, Nusr-et,
Under Armour hediye çeki, Vogue ve Condé Nast
Traveller dergi abonelikleri gibi Doğuş Grubu şirketlerinin
birbirinden güzel hediyelerini kazandı.
BİZ’D
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Kadınlara destek

2015’te Uçhisar kadınlarıyla başlayıp 2016’da bünyesine Didimli kadınları
da katarak devam eden DOKU projesi, Doğuş Grubu şirketlerinin desteğiyle
büyümeye devam ediyor... Şimdiye kadar Didimli 90 kadın; Doğuş Holding,
Doğuş Otomotiv, Pozitif, Marinalar, D-Resort Grand Azur, D-Hotel Maris, n11.com,
TÜVTÜRK, D-Teknoloji gibi grup şirketlerinin desteğiyle 50 bin TL’nin üzerinde
kazanç sağlarken yaklaşık 48 bin ürün üretti. Uçhisarlı kadınlar ise hem Kadıneli
Restoranı’nda hem de dışarıya yaptıkları satışlarda 4646 kilogramlık 70 çeşit gıda
ürünü satarak 100 bin TL’nin üzerinde gelir elde ettiler.

Gezici sağlık
çalışmalarında
20 yıl

‘Bugün Günlerden Yarın’ üniversiteli gençlere
kariyer imkânı sunuyor

D

oğuş Grubu’nun, kariyer yolculuklarının henüz başındaki üniversitelilere vizyon sağlamak amacıyla
yürüttüğü Bugün Günlerden Yarın platformu üniversite ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor.
Kurulduğu günden bu yana 27 üniversitede 20 bin
öğrenciyle bir araya gelen platform, bu yıl 3-20 Nisan tarihleri
arasında İstanbul’daki genç üniversitelilerle buluştu. Alanında
başarılı olmuş Doğuş Grubu yöneticilerinin deneyimlerini öğrencilerle paylaştığı bir buluşma olarak tasarlanan platform, bu
yıl düzenlenecek simülasyon oyunu ile finale kalan 20 kişiye
Doğuş Grubu şirketlerinde staj için büyük bir fırsat sunacak.
Doğuş Grubu’nun 2014 yılında hayata geçirdiği Bugün
Günlerden Yarın platformu üniversiteli gençleri, kendi başarı hikâyelerini yazmaları ve kariyer planlarını yapmaları
için desteklemeye devam ediyor. 2017 yılı temasının, “Doğuş
Grubu’nun faaliyet gösterdiği sektörlerdeki çeşitlilik ve bu çeşitlilikten doğan kariyer fırsatları” olarak belirlendiği Bugün
Günlerden Yarın’da ziyaret edilen her bir üniversitede farklı
bir panel konu başlığı oldu.
Bütünleşik pazarlamadan, stratejik insan kaynaklarına,
eğlence sektöründe kariyerden inşaat dünyasındaki kariyer
fırsatlarına kadar farklı konuların ele alınacağı Bugün Günlerden Yarın ile bu yıl İstanbul’daki sekiz üniversite ziyaret edildi.
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Alanında başarılı olmuş Doğuş Grubu yöneticileri, 3-20 Nisan
tarihleri arasında Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Bahçeşehir
Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Özyeğin
Üniversitesi’nde öğrencilerle deneyim ve görüşlerini paylaştı.

SIMÜLASYON OYUNUNU KAZANAN
20 ÖĞRENCI DOĞUŞ GRUBU’NDA
STAJ YAPMA FIRSATI YAKALAYACAK

Bugüne kadar Türkiye genelinde 27 üniversitede 20 bin öğrenciyle bir araya gelen Bugün Günlerden Yarın platformu, bu
yıl da üniversiteli gençlere staj imkânı sağlayacak.
Üniversitelerdeki etkinliklerin ardından Bugün Günlerden
Yarın dahilinde yürütülecek online simülasyon oyunu ile de
öğrencilere iş dünyasının temellerini daha başlangıç aşamasındayken bütünsel şekilde kavrayacakları ve kendilerini bire bir
içinde hissedecekleri bir deneyim imkânı sunulacak.
Katılımın gruplar halinde yapılacağı online simülasyon
oyununda, okulları adına başvuracak öğrenciler yapılacak değerlendirme sonucunda oyuna kabul edilecekler. Toplamda
300 kişinin katılması planlanan oyun dört hafta sürecek. Finalde ilk üçe girmeyi başaran ekipler arasından seçilecek öğrenciler ise Doğuş Grubu’nda staj yapma fırsatı yakalayacak.

Ayhan Şahenk Vakfı’nın Gezici
Sağlık Çalışmaları, 20 yaşına bastı.
6 Mart 1997’de başlayan
çalışmalarda vakıf “Göz Sağlığı”
ve “Genel Sağlık” muayenesi
yapmak üzere özel olarak
dizayn ettirip donattığı sağlık
araçlarıyla, 20 yılda 496 binden
fazla ihtiyaç sahibine ücretsiz
sağlık hizmeti götürdü. Vakfın
kadrolu doktor ve hemşireleriyle
okullarda, mahalle ve köylerde
gerçekleştirilen çalışmalarda
ağırlık, geleceğimizin yapıtaşları
olan çocuklarımıza veriliyor.

Audi’den yapay
zekalı otonom
sürüş
Audi, Las Vegas’ta düzenlenen CES
Fuarı’nda, NVIDIA ile yapılan ortak
çalışmalar sonucunda geliştirmeyi
başardığı ve yapay zekalı otonom sürüş
özelliği olan Audi Q7 Deep Learning/
Derin Öğrenme konsept aracını tanıttı. Q7
derin öğrenme konsepti, 2 megapiksel
çözünürlüğe sahip ön kamera üzerinden
kendini yönlendiriyor. Kamera, NVIDIA
Drive PX 2 işlemci birimiyle iletişim kuruyor
ve işlemci, direksiyonu, otonom sürüş
uygulamaları için özel olarak geliştirilen
yüksek performanslı bir kontrol cihazıyla
son derece hassas şekilde yönlendiriyor.
BİZ’D
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Toplumsal
cinsiyet
eşitliğinin
destekçisi

İK’nın önemine değindi
Doğuş İnşaat İnsan Kaynakları Koordinatörü Nihan Erkan, “Uluslararası Yerel Yönetimler
Çalıştayı ve Kapanış Toplantısı” kapsamında “İnsan Kaynaklarında Stratejik Uygulamalar”
konulu panele konuşmacı olarak katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Yıldız Teknik
Üniversitesi öncülüğünde, İstanbul Kalkınma Ajansı ve T.C. Kalkınma Bakanlığı desteğiyle
şubatta düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Erkan, Doğuş İnşaat’ın İnsan Kaynakları
alanında gerçekleştirdiği iyi uygulama örneklerinden bahsetti ve İK departmanlarının
şirketlerin geleceği için ne denli önemli olduğunu vurguladı.

Doğuş İnşaat, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Çalışma
Genel Müdürlüğü
tarafından her yıl
işverenlerin katılımıyla
düzenlenen
“Çalışma Hayatında
Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği” konulu
proje kapsamında
teşekkür belgesiyle
onurlandırıldı.
Doğuş İnşaat, kadın
istihdamını artırma
ve çalışma hayatında
her kademede
fırsat eşitliğini
sağlama yönündeki
uygulamalarıyla
toplumsal cinsiyet
eşitliğinin başlıca
destekçilerinden biri.

Bugüne kadar 430 bin 207
öğrenciye ulaşan ve 2017
sonunda 500 bin öğrenci
hedefini de aşacak olan
3 Kumbara projesi aracılığıyla
“Finansal Okuryazarlık Eğitimi”
MEB müfredatına girdi.
Projenin sürdürülebilirliği
açısından çok önemli olan
bu gelişme sayesinde ilkokul
dördüncü sınıf öğrencileri
finansal okuryazarlık eğitimini,
Matematik, Türkçe, Fen ve
Teknoloji gibi derslerde alacak.
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Garanti Emeklilik, Türkiye’nin geleceğini ellerinde tutan çocukların erken yaşta
çalışma hayatına atılmaları yerine, okula gidip iyi bir eğitim almaları için yedi yıldır
çok önemli bir proje yürütüyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boğaziçi
Üniversitesi işbirliğiyle 2010 yılından bu yana İstanbul’da yürütülen projede bugüne
kadar çocuk işçiliğinin yoğun olarak tespit edildiği 13 ilçe ve 44 okulda, 5 bini aşkın
öğrenci ve velisine ulaşıldı. Bu yıl da yeni eğitim dönemine Şubat ayında başlayan
Garanti Emeklilik, İstanbul’da çalışan çocukların yoğun olarak bulunduğu beş ilçe ve
altı okulda 700 öğrenci ve veliye ulaşarak çocukları olmaları gereken yere, okullarına
döndürmeyi hedefliyor. Ödüllü İşimiz Okumak projesi kapsamında bugüne kadar
761 çocuğun okuluna dönmesi sağlandı.

Arıtma
çalışmaları
başladı
Doğuş İnşaat
tarafından ihalesi
kazanılarak
sözleşmesi 19 Aralık
2016 tarihinde
imzalanan Afyon
Alkaloidleri Fabrikası
Atıksu Arıtma
Tesisi Projesi’nin
proje dizaynı ve
tasarım çalışmaları
başladı. Projenin
29 Haziran 2018
tarihinde geçici
teslime hazır
hale getirilmesi,
29 Haziran 2019
tarihinde de işverene
teslim edilmesi
öngörülüyor.

Muayene şart!
Mesafeleri
kısaltıyor

Müfredata girdi

Okula dönüş

Doğuş İnşaat ile
İşveren İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
(İBB) arasında 31
Ekim 2016 tarihinde
sözleşmesi imzalanan
yaklaşık 153 milyon
Euro proje bedelli
Eminönü-Alibeyköy
Tramvay Hattı İnşaat,
Elektromekanik
ve Araç Alım
İşi yapımına
başlandı. Proje
tamamlandığında
hat boyunca tahmini
ulaşım süresinin
30 dakika, yolcu
kapasitesinin ise
25 bin yolcu/saat
(tek yön) olması
bekleniyor.
Projenin 780 günde
tamamlanması
öngörülüyor.

Motobike İstanbul fuarına katılan
TÜVTÜRK, motosiklet muayenesinin
önemini, muayeneyle ilgili merak
edilen konuları ziyaretçilerle paylaştı.
23-26 Şubat tarihlerinde İstanbul
Fuar Merkezi’nde gerçekleşen
fuarda motosiklet severlerin yoğun
ilgi gösterdiği TÜVTÜRK standında
ziyaretçiler ayrıca, gezici araç muayene
istasyonunda motosiklet muayene
sürecini deneyimleme imkanı buldu.

Doğuş İnşaat öğrencilerle
buluştu
Doğuş İnşaat, 20-23 Şubat’ta gerçekleştirilen Avrasya’nın en büyük üniversite
kariyer etkinliği İTÜ Kariyer Zirvesi’17’de öğrencilerle buluştu. İstanbul Teknik
Üniversitesi Kariyer Merkezi ve 46 öğrenci kulübünün işbirliğiyle dört farklı
yerleşkede ve dokuz fakültede gerçekleştirilen zirvenin açılış töreninde Doğuş
İnşaat İnsan Kaynakları Koordinatörü Nihan Erkan’a İstanbul Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca tarafından kurumun etkinliğe katkılarından
dolayı gümüş rozet takdim edildi.
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Burak Talu
Katar zirvesinde
konuştu
Doğuş İnşaat Yönetim Kurulu
Görevli Üyesi Burak Talu, 15
Şubat’taki Katar Yatırım Zirvesi’ne
panelist olarak katıldı. Ekonomist
ve Capital dergileri öncülüğünde
ve Medyacity ana sponsorluğunda
İstanbul Ritz Carlton Otel’de
gerçekleşen zirvede Talu, “İnşaat ve
Taahhüt Fırsatları” konulu panelde
Katar’ın Türkiye iş dünyasına
sunduğu fırsatlara ve Doğuş
İnşaat’ın Katar’daki tecrübelerine
değindi.

TÜVTÜRK Akademi’den ‘dost’ proje
Türkiye’deki araç muayene istasyonlarında organizasyonel
gelişim faaliyetlerinin standardizasyonunu hedefleyen
D.O.S.T projesinin iç eğitmen eğitimleri 16 Şubat’ta
TÜVTÜRK Akademi’de gerçekleştirildi.

Dört ana adımdan oluşan D.O.S.T projesinin, TÜVTÜRK
Akademi ve İş Ortağı işbirliğini ilerletmesi, bu işbirliğinden
doğacak sinerjiyle sürekli gelişimin desteklenmesi
hedefleniyor.

Sigortaladım.com’dan
akaryakıt hediyesi
Sigortaladım.com, 23-26 Şubat tarihlerinde düzenlenen
Motobike İstanbul fuarında trafik ve kasko sigortası
yaptıran müşterilerine 50 TL’lik akaryakıt hediye etti.
TDB Sigorta Brokerlik A.Ş.’nin online sigorta platformu
Sigortaladım.com, motosiklet ve bisiklet kullanıcılarıyla
sektör oyuncularını buluşturan fuarda, motosiklet
severlerin kasko ve trafik sigortası hakkındaki soru ve
ihtiyaçlarına yanıt verdi, sigorta yaptırmak isteyenlerin
taleplerini karşıladı.

Doğuş İnşaat dünya devleri arasında
İnşaat sektörünün en prestijli dergilerinden ENR’ın
belirlediği “Dünyanın En Büyük 250 İnşaat Firması”
arasında bu sene de yerini alan Doğuş İnşaat, Türkiye
Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen Yurtdışı
Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreni’nde plaketini aldı.
22 Şubat’ta Ankara Sheraton Otel ve Kongre Merkezi’nde

gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından plaket, Doğuş İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Gönül Talu’ya takdim edildi. Doğuş İnşaat,
2003’ten bu yana girdiği listede 146. sıraya yükselerek
Türkiye menşeli firmalar arasındaki sıralamada yerini
16’ncı sıraya taşımış oldu.

Galataport’a ödül
Doğuş Grubu ve Bilgili Holding ortaklığı tarafından
yürütülen Galataport projesi, finans dünyasının en prestijli
ödül platformlarından biri olarak kabul edilen Bonds
& Loans Ödülleri Türkiye’de “En İyi Altyapı Finansmanı”
kategorisinde birincilik ve “En İyi Ulaştırma Finansmanı”
kategorisinde ikincilik ödüllerine layık görüldü.
21 Şubat’ta Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen ödül
törenine, Türkiye bankacılık ve finans sektörünün önemli
aktörlerinden oluşan seçkin bir davetli grubu katıldı.
Karaköy ve Tophane’yi birbirine bağlayan bölgede yer alan
Galataport projesinin, 2019 yılı başında tamamlanması
hedefleniyor.
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Garanti’nin ‘toplumsal’ başarısı
Cinsiyet eşitliği konusundaki uygulamalarıyla uluslararası arenada kabul gören Garanti Bankası, finans
sektöründeki şirketlerin değerlendirildiği Bloomberg Finansal Hizmetler Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer
aldı. Kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmeleri için pek çok uygulama ve girişime imza atan banka;
insan kaynakları, müşteri ve toplum nezdinde yaptığı başarılı çalışmalarla, Türkiye’den, Bloomberg tarafından
hazırlanan endekse girmeye hak kazanan ilk ve tek şirket oldu.
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Önce insan
Doğuş Holding,
Doğuş İnşaat ve
Doğuş Yayın Grubu,
Kariyer.net tarafından
bu yıl 15 Şubat’ta
16’ncısı dağıtılan İnsana
Saygı Ödülleri’nin
sahipleri arasında yer
aldı. Ödül, Türkiye
genelinde adayların
başvurularını en kısa
sürede yanıtlayan, en
çok istihdam yaratan
ve en çok başvuru
yapılan firmalara
veriliyor. Doğuş İnşaat
bu senekiyle birlikte
İnsana Saygı ödül
sayısını üçe
çıkarmış oldu.

Geleceğe yatırım başladı
Bireysel emeklilik sisteminde yeni bir açılım olan Otomatik BES 1 Ocak’ta başladı. Çalışanların, emeklilik
dönemlerinde ek gelir elde edebilmek için yatırım yapabildikleri sisteme bu yıl 6,4 milyon kişinin dahil olması
bekleniyor. Bireysel emeklilik sisteminde 1.2 milyon katılımcıyla sektör lideri olan Garanti Emeklilik, Otomatik
BES’te de liderliği hedefliyor.

Halit Kıvanç’a
doğum günü
sürprizi
Sunucu, gazeteci ve yazar Halit
Kıvanç, futbol tarihinden ilginç
hikayeler anlattığı “Futbol Bir
Aşk” programında, çalışma
arkadaşlarının büyük sürpriziyle
karşılaştı. Kıvanç, NTV Spor ekip
arkadaşlarıyla yayında pasta keserek
92. yaş gününü kutladı. Kıvanç, her
cumartesi 11.00’de “Futbol Bir Aşk”
programıyla NTV Spor’da, her pazar
10.30’da “Mikrofonda
Halit Kıvanç” programıyla NTV
Radyo’da sevenleriyle buluşmaya
devam ediyor.

Her ay 5 milyon kişi ziyaret ediyor
Zingat.com, 2016 yılında emlak portalı pazarında ilk üç
oyuncudan biri olmayı başararak yaklaşık 4 bin kurumsal
müşteriye ulaştı. “Emlak. Bilgi. Güven” misyonuna sahip Zingat.
com’da 2016 yılında 200 bin gayrimenkul ilanı yer alırken,
2016 sonunda ziyaret sayısı ise aylık yaklaşık 5 milyon kişi oldu.
Zingat.com geçen yıl ayrıca bireysel kullanıcılara seslenen
yaşamSkor ve kurumsal müşterilere yönelik ZingatPro isimli
iki yeni uygulamayı hayata geçirdi. Dünyada ve Türkiye’de bir
ilk olan yaşamSkor, site ziyaretçilerinin yaşam kalite endeksini
ölçerek emlak yatırımı kararı almasına yardımcı olurken,
Google Play ve App Store’dan indirilebilen ZingatPro ise
kurumsal müşterilere cep telefonlarından hızlı ve kolayca ilan
verme imkânı sağlıyor.
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Trafik Hayattır’dan trafikte saygı spotu
Doğuş Otomotiv’in kurumsal sorumluluk platformu
Trafik Hayattır’ın Kamu Spotu Yarışması’nın ikincisi,
Zeynep Dilara Aksoy’un “Trafikte Saygı Hayat Kurtarır”
spotu da profesyonel olarak yeniden çekilme şansını
buldu. Prodüksiyonu Böcek Yapım tarafından üstlenilen

film, trafik güvenliği kültürünün ancak trafikte saygıyla
oluşabileceğinin altını çiziyor. Çekimleri Maltepe
İstanbul’da gerçekleştirilen spot, şubat ayından beri
Türkiye genelindeki ulusal ve yerel TV kanallarında
gösteriliyor.

Yeni
hedefler,
yeni
stratejiler
TDB Sigorta Brokerlik
A.Ş çalışanları, 11 Şubat’ta
Grand Hyatt Otel’de
bir araya gelerek 2017
hedeflerini konuştu.
2017 hedefleri ve bu
hedeflere ulaşmak için
izlenecek stratejiler
hakkında bilgi verilen
toplantı tüm gün sürdü.
Sonundaysa müzik dinletisi
ve mangal partisiyle keyifli
bir kapanış yapıldı.
BİZ’D
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Sigortanız cebinizde
vdf Sigorta’nın mobil uygulaması kazandırıyor...
Sade ve pratik tasarımlı uygulama vdf Sigorta
müşterilerinin sigortalarına ait tüm işlemlerini ve
ihtiyaçlarını başka bir kanala ihtiyaç duymadan kolayca
gerçekleştirmesini sağlıyor. Üstelik açılışa özel, bir önceki
yıl sigorta poliçelerini vdf Sigorta’dan yaptırmış olan tüm

vdf’liler, poliçelerini vdf Sigorta mobil uygulamasından
yenilediklerinde akaryakıt hediyesi kazanıyorlar.
Doğuş Grubu çalışanları ise vdf Sigorta’da sahip
oldukları ayrıcalıklı fiyat tekliflerinden, vdf Sigorta
mobil uygulaması üzerinden de yararlanmaya devam
edebiliyor.

Çevre farkındalığı
yaratıyor
Garanti Bankası, sürdürülebilir bir gelecek için sektöründe
öncü rol oynamayı sürdürüyor. Banka; CDP platformunu
kullanarak iklim değişikliği stratejilerini açıklayan şirketler
arasında, CDP derecelendirmesinde en yüksek grup olan
CDP Global A Listesi’ne girdi. Garanti bu başarısıyla, tüm
dünyadan toplam 193 şirketin yer aldığı CDP Global
A Listesi’ne iki yıl üst üste giren Türkiye’den ilk şirket oldu.
Ayrıca, şirketlerin su konusundaki şeffaflıklarını artırarak,
risklerin ve fırsatların bilincinde olmalarını sağlayan raporlama
sistemi CDP Su Programı’na Türkiye’den yanıt veren şirketler
arasında “A-” ile en yüksek puanı alan üç şirketten biri oldu.
Bu başarılar sayesinde Garanti ‘CDP 2016 İklim Lideri’ ve
‘CDP Türkiye 2016 Su Lideri Ödülü’nü almaya hak kazandı.
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Sanata Doğuş’tan iyi bir gelecek
Doğuş Grubu’nun sanata verdiği destek hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl ikinci
turuna çıkan Sanata Bi Yer projesi kapsamında öğrencilerimizin katılımıyla 24 Ocak
günü bomontiada’da gerçekleştirilen davette yıl boyunca sergilenen işlerden bir seçki
sanatseverlerle buluştu.
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SANATA YENİ ADRESLER

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, D-Marin Uluslararası Klasik
Müzik Festivali, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ana sponsorluğu, Göbeklitepe ana sponsorluğu ve Ara Güler Müzesi gibi projelerle Türkiye’de kültür ve sanat gelişiminin önemli destekçilerinden
Doğuş Grubu, Sanata Bi Yer projesini topluma değer katma vizyonuyla 2015 yılında ortaya çıkardı. İkinci yılında daha da geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen proje, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine
çalışmalarını Doğuş Grubu’na ait mekanlarda sergileme ve sanatseverlerle buluşturma olanağı sunuyor. Sanatla yaşamın iç içe olması
gerektiğine inanan Doğuş Grubu, Sanata Bi Yer projesiyle işlerini
sergileyecek bir alan bulmakta zorlanan gençlerin yaratıcı çalışmalarının tanıtılması için mekanlarını galeriye çevirdi. Proje dahilindeki
Doğuş Grubu mekanları, sanatın hayatın içine karıştığı canlı galerilere dönüştü.

RAKAMLARLA SANATA Bİ YER

Sanata Bi Yer projesi kapsamında, bugüne kadar sanatabiyer.com
adresine girerek üye olan 500’den fazla öğrencinin, 1000’den fazla
çalışması web sitesine yüklendi. Siteye üye olanlar arasından 100’den
fazla öğrencinin resim, fotoğraf, enstalasyon, heykel, baskı-edisyon
gibi farklı disiplinlerdeki 200’den fazla çalışması Doğuş Grubu’na ait
mekanlarda sergilendi.
Doğuş Grubu, Sanata Bi Yer projesiyle öğrencilerin bu projeden kazançlı çıkmasına da olanak sağlıyor. Proje kapsamında eser66
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leri satın almak isteyenlerle eser sahiplerinin bilgilerini paylaşma
konusunda aracılık eden Doğuş Grubu, satış ilişkisinin hiçbir aşamasına dahil olmuyor.

GENÇ YETENEKLERLE BİR ARADA

Sanata Bi Yer’in başarılarını paylaşmak üzere 24 Ocak tarihinde bomontiada’da Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan’ın ev
sahipliğinde gerçekleştirilen renkli davette öğrenciler ve sanatseverler bir araya geldi. Davet sırasında yaptığı açılış konuşmasında
Sanata Bi Yer’in geldiği noktaya ve projenin başarısına değinen
Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan “Doğuş Grubu olarak iki yıl
önce hayata geçirdiğimiz Sanata Bi Yer projesi kapsamında, hayal
güçlerinin eserlerini sergilemek için istek duyan öğrenciler ile yeni
yetenekler keşfetmek isteyen sanatseverleri buluşturmayı hedefledik. Farklı disiplinlerden çok sayıda yaratıcı çalışmayı galeriye
dönüştürdüğümüz mekanlarımızda sergilemeye devam ediyoruz.
Bu eserlerin fark edilmeye, projenin tanınmaya ve sanatseverlerin
dikkatini çekmeye başladığını gördükçe yaptığımız işin doğruluğuna olan inancımız artıyor” sözleriyle hem projenin şimdiye kadar
imza attığı başarıları hem de gelecekteki hedeflerini katılımcılarla
paylaştı. Davet kapsamında sergilenen eserler ise bir hafta boyunca
bomontiada’da izleyicilerle buluşmaya devam etti.
Sanata Bi Yer kapsamında, Doğuş Grubu lokasyonlarında ilham
verici eserlerle yollarınız kesişmeye devam edecek. Genç yetenekleri
keşfetmek için takipte kalın!

