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Güneyin klasik sesleri
20-27 Ağustos tarihleri arasında 12. kez düzenlenecek 
olan Uluslararası D-Marin Klasik Müzik Festivali, müzik 
severlere yine unutamayacakları bir program sunuyor. 
Doğuş Grubu’nun kurucu destekçisi olduğu, sanatsal 
programlama ve planlamasını Pozitif’in yaptığı festival 
bu yıl sekiz güne yayılıyor ve programına konserlerin 
yanı sıra çocuk atölyeleri, açık hava film gösterimleri, 
d.ream Akademi’yle yemek atölyeleri ve büyüklere 
masal dinletileri de ekleyerek kapsamını genişletiyor. 
Ayrıca D-Marin Turgutreis ve Bodrum Kalesi’nin dışında  
festivale ev sahipliği yapacak mekânlara Adasofra, 
Gümüşlük Eklisia Kilisesi, TÜRSAB Kültür Merkezi ve 
Şevket Sabancı Parkı da eklendi. 
Açılışı Ender Sakpınar yönetimindeki 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkest-
rası eşliğinde İdil Biret’in yapacağı 
festivalde Londra Oda Orkestrası, 
Vladimir Ashkenazy, Daniel Kharito-
nov, Lucienne Renaudin-Vary, Fazıl 
Say, Monica Molina, Zürih Tonhalle 
Orkestrası, Lionel Bringuier, Gautier 
Capuçon, Patricia Kopatchinskaja ve 
Lura gibi dünyaca ünlü sanatçılar ve 
orkestralar sahneye çıkacak. 
dmarinfestival.com

Lacivert makyaj 
tazeledi
İstanbul Boğazı’ndaki eşsiz konumuyla göz 
kamaştıran Lacivert, şimdi de yenilenen dekorasyonu 
ve menüsüyle adından söz ettiriyor. Renovasyon 
kapsamında terasındaki barı ön tarafa alınarak denize 
yaklaştırılırken, alt ve üst salonlarının kapasitesi artırıldı 
ve daha geniş açılı bir deniz manzarasına kavuşturuldu. 
Mekanın şık ve nezih atmosferinin tamamlayıcısı 
ise yeni eklenen lezzetleriyle menüsü. Özellikle 
balık ve deniz mahsullerine meraklıysanız Lacivert’i 
favorilerinizin arasına ekleyeceksiniz gibi görünüyor. 
Nitekim menüde taze dereotlu Bayrampaşa enginar 
salatasıyla Karabiga karidesi ve taze fırın patatesle 
beraber servis edilen Galiçya usulü ahtapot başta 
olmak üzere, deniz mahsullerinin özgün tariflerle 
yorumlandığı birbirinden lezzetli seçenekler mevcut. 

Alman yaparsa tam yapar
Bir Volkswagensever, Volkswagen’i hep yanında olsun ister. Bu yüzden 
“Volkswagenim” mobil uygulaması yayında! Satış ve servis süreçlerinde hem 
çevrim içi hem de çevrimdışı gerçekleştirdiği çalışmalara her geçen gün 
yenisini ekleyen Volkswagen Binek Araç,  “Volkswagenim” mobil uygulamasıyla 
fark yaratıyor. Uygulama, hem Volkswagen sahiplerine hem de henüz sahip 
olmayan Volkswagenseverlere yönelik çözümler sunuyor. “Volkswagenim”e 
giriş yapan Volkswagen sahipleri, servis takvimlerini görüntüleyebiliyor ve bir 
sonraki bakım randevularını online olarak alabiliyor. Ayrıca en güncel satış ve 
servis kampanyalarına da göz atabildikleri uygulamada, kendi araçlarına özel 
aksesuar tekliflerine de ulaşabiliyor.

Yenilikçi bir Amerikalı: 
Under Armour
1996 yılında Amerikalı profesyonel futbolcu Kevin Plank, 
maç sırasında vücudundaki nemi emip kuru tutacak ve 
performansını destekleyecek bir tişört geliştirmek için yola çıktı. 
Böylece Baltimore’da babaannesinin garajında, bugün dev bir spor 
giyim markasına dönüşen Under Armour’un temellerini atmış oldu. 
Sporla iç içe yaşayanların vazgeçilmezi haline gelen Under Armour, 
hazır giyimden ayakkabıya yüksek teknolojiyle üretilen inovatif 
ürünleriyle tanınıyor. Markanın en büyük değerlerinden biri de 
rakiplerine kıyasla daha yenilikçi olması. 

175 kişilik inovasyon ekibiyle en yeni ve teknolojik tasarımları 
yaratmak için uğraşan Under Armour’un hedefi her zaman zirvede 
olmak. Bu yüzden hem dünyanın en prestijli mobil sağlık ve 
fitness uygulamalarıyla birlikte çalışıyorlar hem de spor dünyasının 
zirvedeki isimlerine sponsor oluyorlar. Ara verdiği kariyerine 2016 
Rio Olimpiyatları’nda dönüş yapacak yüzücü Micheal Phelps, dünya 
tenisinin ikinci ismi Andy Murray, NBA yıldızı Stephen Curry bunlardan 
yalnızca birkaçı. Marka, İstanbul Akasya Acıbadem’de yer alan ilk 

mağazasından sonra İstinyePark’ta ve Türkiye’nin diğer kentlerinde 
de sporu yaşam biçimi olarak benimseyenlerle buluşuyor.

Biz’d İlk Bakış
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D
oğuş Grubu, toplumsal yaşamın gelişimine 
öncülük etme sorumluluğuyla uzun 
yıllardır spor faaliyetlerine verdiği desteği 
bu yıl yelkencilikle büyütüyor. Ülkemizde 

olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen dört 
branştan biri yelken sporu. Doğuş Grubu da yelken 
sporunu milli takım düzeyinde yapan profesyonel 
ve amatör tüm sporcuların başarılarını ‘Rüzgârın 
Çocukları’ projesiyle uluslararası arenada da 
destekliyor.

Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan, Grubun 
spora ve sporcuya uzun yıllardır destek verdiğini 
hatırlatarak, “Ülkemizin büyük bir sportif 
başarı potansiyeli olduğuna inanıyor ve bunun 
desteklenmesi için üzerimize düşen görevleri yerine 
getiriyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin su 
sporları alanındaki potansiyelinin de uluslararası 

arenada başarı hikâyeleri ile taçlandırılacağına 
inanıyoruz. Bu amaçla;  Doğuş Grubu olarak, 
Türkiye Yelken Federasyonu’nun hayata geçirdiği 
ve milli yelkencilerimizi bir araya getiren “Rüzgârın 
Çocukları” projesine destek olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz” dedi. Rüzgârın Çocukları’nın 12 Dev Adam 
ve Potanın Perileri gibi iz bırakacağını da belirten 
Akhan, ülkemizde ilginin belli spor dalları üzerinde 
yoğunlaştığını ekleyerek “Vizyoner bir bakış açısıyla 
hep birlikte farklı ve daha çeşitli spor alanlarına 
da dikkatleri çekmeyi başarabilirsek gençlerimizin 
önüne yeni ufuklar açabiliriz. Yelken sporu da 
bunlar arasında yer alıyor. Grup olarak bu sporu 
desteklemek için yola çıktık. Dilara Uralp, Nazlı 
Çağla Dönertaş, Deniz Çınar, Ateş Çınar ve Alican 
Kaynar’dan sonra onların izinden gidecek olan 
sporcularımıza da desteğimiz devam edecek” dedi.

Ayrıcalıklı bir 
lüks deneyimi
D Saat bünyesinde bulunan 
Quadran Luxury Timepieces, 
dünyanın önde gelen lüks saat, 
saat aksesuarı, mücevher ve kişisel 
aksesuar markalarını meraklılarına 
sunuyor. İstinyePark’taki yeni 
mağazası ise Quadran’ın sunduğu 
lüks deneyimin yeni durağı. 
Mağazada, İsviçre’nin önde gelen 
saat markalarından Arnold&Son, 
Bell&Ross, Bovet, Corum, Graham, 
HYT, Jaeger-LeCoultre, Omega, 
Oris, Panerai, Parmigiani Fleurier, 
Roger Dubuis, Romain Jerome, 
Seven Friday, Ulysse Nardin, 
Vacheron Constantin, Zenith ile 
kasa üreticileri Buben Zörweg ve 
Döttling’in tasarımları yer alıyor. 
Ayrıca Montegrappa ve Montblanc’ın 
kalem koleksiyonları, Fred, L’estasi, 
Messika gibi mücevherler ve Vertu 
cep telefonları da Quadran’ın seçkisi 
içerisinde.

Biz’d İlk Bakış

İspanya’daki SEAT fabrikasında 
çok özel görevi olan bir ekip var: 
Koku mühendisleri. Otomobil 
kokusu geliştirme konusunda 
dünyanın sayılı uzmanları arasında 
yer alan bu koku ekibi, SEAT 
modellerinin her daim güzel 
kokması için çalışıyor. Kimya 
mühendisi ve kimyagerlerden 
oluşan ekibin öncelikli görevi, 
üretime hazırlanan veya tasarım 
aşamasında bulunan araçlarda 
oluşabilecek her türlü kötü kokuyu 
engellemek. Bunun için ekip, 
SEAT modellerinde kullanılan 
metal olmayan tüm malzemeleri 
tek tek kontrol ediyor. Gerek kendi 
burunlarıyla gerekse de kimyasal 
detektörlerle yayılan kokuların 
burna hoş gelip gelmediğine karar 
veriyor. Ekibin dikkat ettiği bir 
diğer nokta ise, SEAT modellerinin 
yeni araç kokusu. Markaya özgü 
karakteristik kokunun kalıcı olması 
için modeller üzerinde her yıl dört 
yüzü aşkın koku testi uygulanıyor. 
Böylece seçtğiniz SEAT modeline 
özgü kokusuyla yepyeni aracınızı 
teslim alabiliyorsunuz.

Koku mühendisleri

Rüzgarın Çocukları olimpiyatlara 
yelken açıyor
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Yakın Plan

Hayata ve İnsana 
Dokunmak 
Doğuş Grubu’nun 
DNA’sında Var
Türkiye’deki başarılarının üzerinde yükselerek küresel ölçekte 
dev bir markaya dönüşen Doğuş Grubu, yeni bir dönemin 
kapılarını aralıyor. İnşaatla başlayan, yıllar içerisinde başta 
eğlence ve hizmet olmak üzere başka sektörlere de uzanan 
yolculuğu boyunca hayatın farklı noktalarına dokunan Doğuş 
Grubu’nun hikâyesi, bu dönemle birlikte yepyeni bir görsel 
kimlik etrafında şekilleniyor. Markanın dünya çapındaki gücünü 
yansıtan yeni bir logoyla birlikte oluşturulan bu kimlik, Doğuş’un 
başarılarının izinden giderek tüm dünyaya ilham verecek.
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Yakın Plan

O tomotivden turizme, medyadan ye-
me-içmeye, finanstan inşaata, enerjiden 
gayrimenkule; 300’ün üzerinde şirke-
tiyle Doğuş Grubu, farklı sektörleri ça-
tısı altında buluşturuyor, etki alanını 
Türkiye sınırlarının da dışına çıkararak 
uluslararası bir markaya dönüşüyor. 

Hayatın tüm anlarına dokunan bu markanın; tüketicileri, 
müşterileri ve paydaşlarıyla kurduğu ilişkinin merkezinde 
ise güven ilkelerini temel alan hizmet odaklı kimliği yer 
alıyor. Haziran 2016’dan itibaren Doğuş Grubu’nun yeni 
görsel kimliğiyle tanışıyoruz. Grubun yeni logosu ise dört 
ülkeye yayılan detaylı bir çalışmanın sonucunda karşımız-
da. Fransa merkezli global tasarım ajansı CBA’in dünyaca 
ünlü fotoğraf sanatçısı Russell James’le birlikte geliştirdiği 
bu görsel dil, Doğuş Grubu’nun çok yönlü ve kapsayıcı ya-
pısını artistik bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor.  

TÜM DÜNYADAN FIKIRLERLE
Doğuş marka kimliği, uzun bir zamana ve dünyanın 

dört bir yanına yayılan detaylı bir çalışmanın ürünü. Tam 
30 farklı görüşme, 6 ayrı atölye ve 5 aylık bir yaratım sü-
recinin sonunda; CBA’in İstanbul, Paris, Londra ve Sao 
Paolo’daki ofislerinin ortak yaratıcı fikirleriyle şekillenen 
bu kimlik, tam da Doğuş’un çok yönlü yapısını simgeli-

yor. Doğuş markasının yeni görselliği ise dünyanın dört 
bir yanına seyahat ederek nefes kesici karelere imza atan 
Avustralyalı ünlü fotoğraf sanatçısı Russell James’e ait. 
Russell James, tüm Türkiye’de Doğuş Grubu’nun izlerinin 
peşinden giderek İstanbul’dan Göcek’e, Kapadokya’dan 
Bodrum’a; en küçük detayların bile büyüleyici bir hikâ-
yeye dönüştüğü kareler yakaladı. Bu kareler ise Doğuş’un 
yeni yolculuğunun fonunu renklendiriyor.

DOĞUŞ’UN RENKLERI 
Russell James’in çektiği fotoğraflar ile güneşin do-

ğuşundan ilham alan yeni Doğuş logosu, grubun farklı 
sektörlerine göre kendi içinde ayrışıyor ve renkleniyor. 
CBA’in tasarladığı kimliğe göre her sektörün kendine ait 
bir rengi var ve Doğuş logosu da bu renklere göre yeni-
den uyarlanıyor. Bu yeni logoda Otomotiv sektörünün 
logosu açık gri rengini alırken; Turizm Sektörününki 
denizlerin rengi turkuaza, Perakende Grubununki ise 
modanın asil rengi siyaha bürünüyor. Russell James’in 
çektiği fotoğraflar da tüm bu sektörleri çağrıştıracak an-
lara göre gruplanıyor. Bu fotoğrafların her biri, Doğuş 
dünyasından bir detayı yansıtıyor ve bu dünyanın içeri-
sinde renklerin özgün tonlara büründüğü etkileyici bir 
yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculuğun her anında farklı bir 
başarı hikâyesi gizli. 
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Yakın Plan

Doğuş Grubu’nun yeni görsel kimliğinin tasarım 
sürecindeki önemli noktalar neler?

Bu süreç her zaman büyük bir fikirle başlar. Doğuş iş 
alanında yeni bir döneme girdi. Şirket uluslararası alanda 
büyüdü. 60’lı yıllardaki inşaat sektörü odaklı iş anlayışını 
geliştirerek hayatın tüm anlarına yayılacak şekilde değiş-
tirdi. Geçmişten bugüne Doğuş her zaman vizyoner ve 
girişimci düşünce yapısıyla yönetildi. Biz de bu vizyonu 
yansıtmak istedik. Yeni kurumsal kimlik hem yeni bir 
başlangıç hem de aydınlanma ve ilerleme konseptlerini 
yansıtıyor.

Vizyonu, görev ve değerleriyle Doğuş, Türki-
ye’nin en uzun soluklu grup şirketlerinden biri. CBA 
olarak Doğuş’un görselliğini yeniden kurgularken 
hangi özelliklerine vurgu yapmak istediniz?

Aydınlanma ve vizyon... Kurumsal kimlik, güneşin 
doğuşuyla birlikte yeni bir dönemin başlangıcını çağrıştı-
rıyor. Aynı zamanda kişiselleştirmenin ve vizyonun öne-
mini vurgulamak için de bir gözbebeğine atıfta bulunu-
yor. Grafik uygulamalar birçok canlı rengi barındırıyor. 
Fotoğraf stili ise ışığı geniş bir şekilde kullanıyor. Tüm 
bunlar, Doğuş’un parlak bir geleceğe katkıda bulundu-
ğunu anlatmanın birer yoluydu.

Sizin bakış açınızdan, şirketlerin başarıya 
ulaşmalarını ve uzun soluklu bir kurumsal 
kimlik yaratmalarını sağlayan özellikler ve 

değerler nelerdir?
Yeniden markalaşma sürecine pek çok faktör 

etki ediyor. Bu esnada marka kimliklerinin şu özel-
liklere göre yeniden düzenlenmesi gerekir:

Alakalı: Markanın kimliği şirketin yeni ger-
çekliğiyle bağlantılı şekilde kurgulanmalı. 

Benzersiz: Rakiplerinkinden farklı kurgu-
lanmalı. 

İnandırıcı: Çalışanlar ve ortaklar bu sürece 
inanarak dahil olmalı ve markanın ilk elçileri ol-
malılar.

Zamansız: Yeni kurumsal kimlik, üç boyutlu 
efektler gibi, sürekli değişen tasarım modalarından 

uzak olmalı. 

Yeni logo için tüm Doğuş aile oldukça heyecanlı. 
Logo ortaya çıkış sürecinden bahsedebilir misiniz?

Yaratıcı ekip Paris, Sao Paulo, Londra ve İstanbul’da-
ki CBA ofislerinden gelen tasarımcılardan oluşuyor. Tüm 
dünyadaki kriterleri inceledik. Uluslararası standartlarda 
ve çekicilikte olan bir Türk markası yaratmak istedik.

Vizyon ve aydınlanmanın çekirdek fikirlerinden baş-
ladık. 15 farklı dijital kimlik ürettik. Doğuş grubuyla be-
raber en uygun ve farklı olan logo türünü seçtik. Logoyu 
‘Doğuş’ yazısının içine saklamak da gerçekten cesurca bir 
yöntemdi. Logonun yazının içinde gizleniyor oluşu ayrıca 
dikkat çekici.

Doğuş grubunun her bir şirketi için logoyu özel-
leştirirken farklı bir renk kullandınız. Bu renklere 
nasıl karar verdiniz? Özel anlamları var mı?

Her sektörün rengi, bünyesindeki temel markalara ve 
faaliyetlerinin görsel çağrışımlarına göre seçildi. Bankacılık 
ve finans sektörünün rengi Garanti Bankası’nın logosundan 
dolayı yeşil. Otomotiv sektörününki portföyündeki Bentley 
gibi prestijli markalardan dolayı gümüş rengi. Medya sektö-
rünün rengi, haber başlıkları ve canlı yayın ikazlarında ol-
duğu gibi, bu endüstride en çok kullanan renk olduğu için 
kırmızı. Yeme-içme sektörü için ise pasta ve ekmeği akla 
getirdiği için turuncu ve kahverengi tonlarını seçtik.

Ünlü fotoğrafçı Russell James, görselliğini daha 
zengin kılmak için için Türkiye’yi boydan boya ge-
zerek olağanüstü fotoğraflar çekti. Bu isimle çalış-
maya nasıl karar verdiniz?

Russel James sadece bir fotoğrafçı değil aynı zamanda 
da dünyaca ünlü bir sanatçı. Yaptığı iş dolayısıyla ışığın 
yükselişi ile vizyonu en iyi onun ifade edeceğini biliyorduk. 
Aynı zamanda portre çekimlerinde, fotoğrafladığı kişileri 
tüm karakterleriyle yansıtabilmesi de James’in başarılı ol-
duğu konulardan. Biz de kendisinden insanlar ve manza-
ralardan yola çıkarak Türkiye’nin doğal güzelliklerini daha 
da görünür kılmasını istedik. 

Doğuş’un yeni görsel duruşunu üç sıfatla nasıl 
tanımlarsınız? 

Cesur, canlı ve rengârenk.

“Cesur, canlı ve 
rengârenk”
Bir markanın kıtalara 
yayılan hikâyesi
Doğuş Grubu’nun yeni görsel 
kimliğinde başrolü, yüzünü 
gün doğumuna dönen yeni 
logosu üstleniyor. Bu logonun 
ve Doğuş’un tüm renklerini 
sahiplenen bu görsel dilin 
yaratım süreci ise yetenekleri 
tüm dünyaya yayılan WPP ağının 
üyelerinden, global tasarım 
ajansı CBA’in çalışmalarıyla 
tamamlandı. Bu dinamik 
sürecin nasıl ilerlediğini, 
ajansın Paris’teki ofisinde 
kurumsal kimlik çalışmalarının 
yöneticiliğini sürdüren Olivier 
Auroy anlatıyor.
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Yakın Plan

D oğuş Grubu’nun yeni görsel kimliği, dünyaca 
ünlü fotoğraf sanatçısı Russell James’in kreatif 
direktörlüğünde hazırlanan zengin bir görsel-
likten gücünü alıyor. Russell James’in artistik 

dehasını taşıyan fotoğraflar eşliğinde Doğuş markasının 
sadece Türkiye’de değil, globalde de ilham veren bir mar-
kalar arasında yeri hazır.

Biz’d dergisini elinize ilk aldığınız anda sizi büyüleyici 
bir dünyanın içine çekiveren kapak fotoğrafı, Avustralyalı 
fotoğraf sanatçısı Russell James’in, Doğuş Grubu’nun yeni 
görsel dili için çektiği eşsiz karelerden sadece bir tanesi. 
Doğuş Grubu’yla birlikte bu özel yolculuğa çıkan Russell 
James, Türkiye’nin eşsiz manzaralarını keşfe koyularak Do-
ğuş’a özel görsel bir dünya yarattı.

Fotoğraf sanatıyla ilgilenenlerin yakından tanıdığı bir 
isim Russell James. Moda fotoğrafçılığıyla kariyerinin zir-
vesine çıkan ve seyahat tutkusunun peşinde dünyayı do-
laşarak birbirinden egzotik yerleri fotoğraflayan Russell 
James, ışığı bambaşka açılardan yakalayarak kendi tarzını 
ortaya koyuyor, görenleri kendi yarattığı fotografik bir 

Y eni marka kimliği, detaylıca planlanmış bir iç 
iletişim planını da beraberinde getiriyor. Doğuş 
Grubu’nun yeni bir logoyla birlikte dönüşümden 
geçen marka kimliği de, aylara yayılan bir yaratım 

evresinin ardından, bu iç iletişim planını takiben 12 Mayıs 
Perşembe günü, Grand Hyatt’ta düzenlenen bir atölyede, 
ilk kez grup şirketlerinin kurumsal iletişim departmanla-
rıyla paylaşıldı. 

Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan’ın konuşmasıyla 
açılışı yaptığı bu atölye, yeni görsel kimliğinin marka el-
çiliğini üstlenen kurumsal iletişim departmanlarına hem 
yeni görselliğin sürecini hem de marka elçiliği görevinin 
hangi sorumlulukları da beraberinde getirdiğini anlatmak 
amacını üstleniyordu. 

Doğuş Holding Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Ba-
har Erbengi’nin konuşmasında “değişimin ateşleyicileri” 
olarak tanımladığı marka elçileri için yeni kimliği ve logo-
yu CBA’in kurumsal kimlik çalışmaları yöneticisi Olivier 
Auroy tanıttı. 

“İnsanların hakkınızda anlattıkları, sizin markanızı 
oluşturur” diyen Auroy, konuşmasına günümüzde marka 
olmanın gerekliliğini ve CBA’in dünya çapında imza at-
tığı kurumsal kimlik çalışmalarını anlatarak başladı. Sıra 
kurumsal kimliğin tanıtım filmini izlemeye geldiğinde ise 
salona giderek yükselen bir heyecan hakimdi.

Russell James’in kreatif direktörlüğünde çekilen eşsiz 
Türkiye manzaralarıyla CBA tarafından hazırlanmış filmin 
sonunda gösterilen yeni logo ve kurumsal kimlik 13 Hazi-
ran 2016’da Ferit Şahenk tarafından gönderilen bir e-posta 
eşliğinde tüm Doğuş ailesiyle de paylaşıldı. Doğuş Grubu 
bu yeni yolculuğunda ilham verici bir geleceğe uzanıyor.

Dijital dünyanın 
yeni Doğuş’u
Yeni Doğuş kimliğiyle birlikte grubun web 
sitesi de trendleri takip eden içeriği ve 
genç bir hedef kitleye hitap eden dinamik 
tasarımıyla yepyeni bir yüze kavuşuyor. 12 
Mayıs’ta gerçekleşen atölye kapsamında 
Doğuş Holding Kurumsal İletişim Dijital 
Müdürü Bengi Kepkep’in “akışkan, sosyal 
ve trendy” olarak tanıttığı web sitesinin bu 
yeni yüzü, kullanıcı alışkanlıklarına göre yalın 
çizgilerle kurgulandı. Videolar, infografikler 
ve zengin bir görsellikle interaktif bir kimlik 
kazanan web sitesi, sosyal medyanın  
hızlı dünyasına da uyum sağlayacak bir 
duruşa sahip.

Yenilenen görsel kimliğin artistik dehası

İlk karşılaşma

dünyada ağırlıyor. Kendini kültürel göçebe olarak tanım-
layan James, moda – seyahat ve fotoğrafçılık ekseninde 
geliştirdiği sanatsal yaklaşımına Nomad Two Worlds adlı 
projesiyle bir sosyal sorumluluk boyutu da katıyor. Avust-
ralyalı fotoğrafçılarla bir araya geldiği bu proje kapsamında 
kimsenin gitmediği yerleri dolaşıyor, yerel kültürleri mo-
dern topluma karşı ayakta tuttukları gelenekleriyle birlikte 
fotoğraflıyor. Eski ile yeniyi bir arada kurgulayan bu kare-
lerle yok olmaya yüz tutan kimlikler de ölümsüzleşiyor. 

Özgün kimlikleri en ufak detaylarıyla hikâyelere dö-
ken Russell James, Doğuş’un insanların hayatlarına ne 
kadar çok farklı açıdan dokunduğunu anlatmak için bu 
projeye dahil olduğunu söylüyor. Onun karelerinde kıran 
kırana geçecek bir basket maçı öncesi zirveye tırmanan 
heyecan dolu bekleyişe de Bodrum’un eşsiz manzarasına 
karşı yavaş yavaş sallanan bir hamağa da yer var. Kısacası 
Doğuş’un değdiği tüm anlar, Russell James’in artistik bakış 
açısıyla yeniden yorumlanıyor. 

Doğuş’un dünyasını bir de onun kareleriyle keşfetmeye 
hazır olun.
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Unutulmaz konserlere ev sahipliği yapan mekânları ve 
düzenlediği festivalleriyle İstanbul müzik sahnesinin 
canlanmasında en önemli rol Pozitif’e ait. Cappadox’la birlikte 
müziğin sınırlarını genişleten Pozitif’i, ortağı Ahmet Uluğ 
ve geçtiğimiz yıllarda yitirdiğimiz Mehmet Uluğ ile birlikte 
hayata geçiren kişi Cem Yegül. Hayal kurmaktan çekinmeyen 
ve zorlukların yıldırıcı etkisine kapılmadan kafasındaki hayali 
gerçekleştirmek için her an her koşulda kolları sıvayan Cem 
Yegül, Pozitif ekibiyle birlikte ‘sihirli anlar’ yaratıyor.

BİZ 
ASLINDA 
SİHİRLİ 
ANLAR 
YARATMA 
PEŞİNDEYİZ

Kahve Molası

Röportajlarınızda, Mehmet Uluğ ile birlikte 
Amerika’dayken izlediğiniz Sun Ra Arkestra kon-
serinin Pozitif’in kuruluşunda önemli bir yere sa-
hip olduğundan bahsediyorsunuz. Röportaja bu 
konserin çok daha öncesine giderek başlayabilir 
miyiz: Müzik, hayatınızın merkezine ilk ne zaman 
yerleşti? Çocukluk yıllarınızda sizi etkisi altına alan 
ve bugünkü zevklerinizi şekillendiren müzikleri ha-
tırlıyor musunuz?

Annem klasik batı müziği tutkunuydu. Dolayısıyla ben 
de onun dinledikleriyle büyüdüm. Ortaokul yıllarında St 
Joseph Fransız Lisesi’nde okurken Fransız şansonlarını 
ve Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, Jacques Brel gibi 
müzisyenleri keşfettim. Lisede ise Amerikan ekolüyle ta-
nıştım ve müzik zevkim de o yöne doğru kaydı; daha çok 
rock ağırlıklı müzikler dinlemeye başladım. İlgimi daha 
çok ’68 ve ’70 döneminin müzikleri çekiyordu. Frank 
Zappa gibi, o dönemin bazı müzisyenlerinin cazla buluş-
tuğu noktalar vardır, ben de bu sayede cazla yakınlaştım. 
Üniversite eğitimim için Amerika’ya gidince de caz, blu-
es, reggae gibi Afro-Amerikan ve siyah müziklerin peşine 
düştüm. Daha çok cazın spesifik bir türüne, Free Jazz de-
diğimiz doğaçlama ağırlıklı müziklere merakım vardı. Bu Röportaj :  Seden Mestan

Fotoğraf :  Murat  Tek in

müziklerin peşinde plak toplamaya ve okul radyosunda 
program yapmaya koyuldum. Müziğe duyduğum bu sevgi 
o günlere dayanıyor diyebilirim.

Tüm bu müzik türleri arasından dönüp dolaşıp 
dinlemekten vazgeçemedikleriniz hangileri?

Ağırlıklı olarak caz klasikleri ile Afro-American mü-
ziklerini dinliyorum diyebilirim. Billie Holiday, Bessie 
Smith, John Coltrane, Duke Ellington, Sun Ra, Sonny Rol-
lins, Lee Morgan, Sarah Vaughan… Yani kısacası, cazın 
tüm büyük müzisyenlerini sürekli dinlerim. Ayrıca Ray 
Charles’tan Sam and Dave’e, Atlantic Records’un antoloji-
sindeki bütün siyahi isimler de benim vazgeçilmezimdir. 
Klasik müzik söz konusu olduğunda da Bach benim için 
en başta gelir.  

Üniversite eğitiminizi Amerika’da tamamladı-
nız. Bugünden geçmişe bakınca, hem profesyonel 
hem de kişisel hayatınızda, Amerika’daki günleri-
niz sırasında sizi en çok etkileyen ne oldu?

Bilinçlenmem Amerika’da oldu diyebilirim. Amerika 
anayasasına inanan biriyim; kökleri Magna Carta’ya daya-
nan ve bugünkü batı için çok önemli bir doküman. Özgür 
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Kahve Molası

düşünme ve kendini istediğin gibi ifade bakımından 
Amerika dünyanın ötesinde bir yer. Benim düşünce siste-
matiğim de orada gelişti; bireyin ne kadar önemli olduğunu 
orada fark ettim. Ayrıca kültürel ve entelektüel reflekslerim 
de oradaki günlerime dayanıyor. O yüzden Amerika’daki 
günlerimin beni özgürleştirdiğine ve gelişimime olumlu 
bir şekilde etki ettiğine inanıyorum. 

Amerika’da olduğunuz sıralarda gelecek plan-
larınızın arasında müziğe ve müzik organizasyon-
larına yer veriyor muydunuz, yoksa Pozitif’in ortaya 
çıkış hikâyesinde tesadüfler mi etkili oldu?

Bu işi yapmaya aslında oradayken karar vermedik ama 
vefat eden ortağım Mehmet Uluğ’la birlikte Amerika’da 
olduğumuz yıllarda, bütün paramızı albümlere ve Ameri-
ka’nın dört bir yanındaki konserlere gitmek için harcardık. 
Müzik bir tür tutkuydu bizim için. WPFW adlı radyo istas-
yonunu sürekli dinlerdik; bizim keşif radyomuz olmuştu. 
Sun Ra’yı da yine bu istasyonda keşfetmiştik. Daha önce 
duyduğumuz müziklerden çok farklıydı. 

Biz o sıralarda Baltimore’daydık ve Sun Ra, 40-45 da-
kika uzağımızdaki Washington’da bir konser verecekti. 
Duyar duymaz atladık, gittik. Gerçekten de bizim müzik 
algımızı değiştiren o konser oldu. Bence Pozitif ’in tohumu 
da orada atıldı ama biz o zaman farkında değildik bence. 

Pozitif’in ilk yıllarında bugünkü gibi hareketli 
bir müzik sahnesi söz konusu değildi. O dönemin 
İstanbul’u için hayal sayılabilecek bir işe imza attı-
nız. Zorluklar karşısında motivasyonunuzu kaybet-
memeyi nasıl başardınız?

Amerika’dayken Türkiye’ye uzak kalmıştık. Döndüğü-
müzde 27-28 yaşlarındaydık ve buranın yeni halini tanı-
mıyorduk. Dinlediğimiz müzikler hayatımızı değiştirmişti 
ve izlediğimiz konserlerde şahit olduğumuz büyülü anları 
buraya da taşıyabileceğimizi düşünmeye başlamıştık.

80’li yılların sonunda İstanbul, dünyadan kopuk ya-
şıyordu. Bilgi edinme araçları günümüzdeki gibi yaygın 
değildi. Monokrom bir kültür-sanat yaşamı söz konusuy-
du. Biz de “burası bizim ülkemiz, biz buradan çıktık; biz 
de etrafımızı böyle işler yaparak değiştirebiliriz” diye dü-
şünüyorduk. Muhtemelen burada da bizimle aynı zevkle-
ri, hisleri paylaşan insanlar vardır diyerek yola koyulduk. 
Hiçbir an buna bir iş gözüyle bakmadık. Tamamen tutku 
ekseninde ilerleyen bir süreçti bizimkisi. Dolayısıyla da 
motivasyonumuzu canlı tutmak için herhangi bir ekstra 
çabaya ihtiyaç duymadık; zaten hep motiveydik. 

O günden bu yana hiç değişmedik esasında. Biz aslın-
da organizatör değiliz; organizatör verilen bir işi organize 
edene denir. Biz aslında sihirli anlar yaratma peşindeyiz. 
Ben yaptığımız işi böyle tanımlıyorum. Tabii ki organizas-
yon onun bir parçası. Biz bir hayal kuruyoruz ve bu hayali 
hayata geçiriyoruz. Organizasyon da bu noktada devreye 
giriyor. 

Müzik endüstrisinin içinde olmak, bir dinleyici 
olarak müziğe duyduğunuz sevgiyi nasıl etkiliyor? 
Profesyonel yoğunluğun arttığı dönemlerde müziğe 
karşı bir tür yorgunluk hissettiğiniz anlar oluyor mu?

Böyle tutkuyla sevdiğiniz bir işe karşı yorgunluk his-
setmeniz mümkün değil. Sadece işin içinde olduğumuz 
için, yaptığımız konserleri bir seyirci gibi izleyemiyoruz; 
bir zaman sonra bu bir tür lüks halini alıyor.

Müziğin dijitalleşmesiyle birlikte, müzisyen-
lerin ve dinleyicilerin alışkanlıkları da değişiyor. 
Teknolojinin müzik üzerindeki etkisini nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Bir dinleyici olarak, yeni müzik 
dinleme teknolojilerine siz hayatınızda ne kadar 
yer veriyorsunuz? 

Aslında tüm değişim Napster’la birlikte başladı diye-
biliriz. Kurulduğu ilk yıllarda Napster’ın iki ortağı majör 
plak şirketlerinin kapılarını çalarak bu yeni teknolojiyi an-
latmaya başlamıştı ama kimse onları ciddiye almadı çünkü 
müziğin bu kadar serbest bir ortamda paylaşılabileceğine 
henüz kimse ihtimal vermiyordu. O yıllarda hâlâ plak şir-
ketleri bütün müzik piyasasına yön veriyordu; tüm süreç 
kayıtlı endüstri üzerinden dönüyordu. Şimdiyse canlı mü-
zik piyasası bunun yerini aldı; çünkü müzisyenler ekono-
mik kazançlarını plak şirketlerinden değil, verdikleri kon-
serlerden sağlayabiliyor. 

Aslında müzik dünyasında dijitalin olumlu ve olumsuz 
özellikleri bir arada ilerliyor. Müzisyenler dijital platform-
lar sayesinde pek çok farklı kanal üzerinden seslerini du-
yurma şansı yakalıyor. 

Evet, yeni müzik dinleme platformları ortaya çıktı ama 
tüm bu platformlarda müziği sıkıştırılmış haliyle dinleye-
biliyorsunuz; hacimli bir ses duyamıyorsunuz. Ben bu yüz-
den hâlâ plaktan müzik dinliyorum çünkü plaklardaki ses 
derinliğini sıkıştırılmış bir ses kaydından almanız çok zor. 

Pozitif, sadece müzik değil; İstanbul’un kül-
tür-sanat yaşantısına da dinamizm katıyor. Şehrin 
en kapsamlı kültür-sanat ve eğlence kompleksi 
olan bomontiada, alanında bir öncü. bomontiada 
fikri ilk nasıl ortaya çıktı? 

Aslında bomontiada da diğerleri gibi, en başında bir 
hayaldi bizim için. Birlikte çalıştığımız ve ses sistemlerimizi 
kuran StarAs’ın Bomonti’de büyük bir hangarı vardı. ’95 yı-
lında bu hangarda Fuji Film World Music Days adında bir 
festival yapmaya başlamıştık. O sıralarda Bomonti bugün-
künden çok farklı bir semtti; şimdiki gibi kültür-sanat an-
lamında hareketli bir yer değildi. Festival için gidip gelirken 
Bira Fabrikası’nı gördük; metruk, boş bir binaydı. Elimizde 
olsa bu harika yapıda neler neler yapabileceğimizi hayal et-
tik ama tabii o zamanın maddi zorluklarından dolayı hepsi 
bu hayallerden ibaret kalmak zorundaydı. Festivali orada 
yapmaya devam ettik ama Bomon-
ti’den koptuk. 

Bomonti’yi yeniden keşfetme-
miz Efes Pilsen’in öncülüğünde 
oldu. Tarihi Bomonti Bira Fabrika-
sı’nı bir müzeye dönüştürme plan-
ları vardı ve bizi de bu planın bir 
parçası yapmak; Babylon’u buraya 
taşımak gibi istekleri vardı. Alkolle 
ilgili mevzuatlar değişince Efes Pil-
sen bu projeden çıkmak zorunda 
kaldı. Biz de o sıralarda Doğuş Gru-
bu’yla ortak olduk ve bu projeyi on-
larla paylaştık. Ferit Şahenk, Hüsnü 
Akhan ve Ergun Özen’le mekanı 
gezdik; d.ream ekibiyle toplantılar 
yaptık ve bunların sonucunda Do-
ğuş Grubu Tarihi Bomonti Bira 
Fabrikası’nı bünyesine katmaya ka-
rar verdi. 

Biz burayı çağdaş ve güncel sa-
natı da içinde barındıran yaratıcı 
bir kültür kompleksine dönüştür-
dük. d.ream bünyesindeki marka-
larla ticari olmayan kreatif yapıları bir araya getirdik ve o 
etkileyici avlu etrafında bir tür kültürel buluşma alanı kur-
guladık. Tabii semtin hassasiyetlerini de dikkate alarak... 
Böyle bir kreatif kültür kampüsü yaratırken semtin gerçek 
sahiplerine yani ahalisine de söz vermelisiniz. Biz de bu 
ahaliyle doğru ve akışkan bir iletişim oluşturduk. Onları da 
bu projeye dahil ettik ve onlarla birlikte semti geliştirecek 
bir kültür yaratmaya koyulduk. bomontiada, çok kısa za-
manda bir marka oldu; hem bir güncel sanat merkezi ola-
rak hem de çok yapılı bir kompleks olarak. bomontiada, 
bünyesindeki işletmelerin kazanç elde etmesini sağlayacağı 
gibi, semti zenginleştirecek ve Bomonti’nin kültürüne say-
gılı bir mekan olmaya devam edecek. 

Pozitif’le birlikte tam 27 seneyi geride bıraktı-
nız. Bu 27 sene içerisinde sizi en çok hangi an gu-
rurlandırıyor?

İlk konserimiz beni en çok gururlandıran anlardan. 
18 Mayıs 1989 tarihinde o sıralarda Gayrettepe’de bulunan 
Discorium’da Fildişi Sahilleri’nden Zohanet adlı bir grubun 
konserini düzenlemiştik. Görece başarısız geçen bir konse-
rimizdi; 1000 kişi bekliyorduk ama 200 kişi gelmişti. Yine 
de bu konseri gerçekleştirmiş olmak bizim için büyük bir 
mutluluk kaynağıydı. 

İlk festivallerimiz olan Blues ve Caz festivallerini yap-
tığımızda da çok mutlu olmuştum. Babylon’u kuruşumuz, 
orada John Lurie & Lounge Lizards’la yaptığımız ilk konse-
rimiz, plak şirketimiz Doublemoon ve Türkiye’nin gerçek 
anlamda ilk açık hava festivali olan Rock’n Coke ve Cappa-
dox da ayrıca gurur duyduğum işlerimiz. 

Muhtemelen size en çok sorulan sorulardan biri 
de bu. Biz de bir röportaj geleneğini yerine getirelim 
ve soralım: Pozitif olarak düzenledikleriniz arasından 
dinleyici olarak en keyif aldığınız konser hangisi?

Babylon’daki Little Jimmy Scott konseri benim için çok 
önemliydi. O sıralarda Elmadağ’da olan Taxim’s 
adlı bir kulüpte Linton Kwesi Johnson konseri 
düzenlemiştik; o da gerçekten çok etkileyiciy-
di. Art Ensemble of Chicago, Cecil Taylor ve 
R.E.M. konserleri de çok net bir şekilde hafı-
zamda. U2’yu büyük bir stadyum konserinde 
dinlemek de unutulmaz bir tecrübeydi.  

Hayaller kuran ve büyük ya da küçük 
demeden bu hayalleri gerçekleştirmenin 
peşine düşen birisiniz. Peki son günlerde 
kurduğunuz hayalleriniz neler?   

Yakın gelecekte Babylon - Kilimanjaro 
birlikteliğini dünyada birkaç farklı noktaya 
taşımak gibi bir planımız var. İstanbul’da 
olduğu gibi yurtdışındaki o noktalarda da 
hem müzisyenler hem de dinleyiciler açısın-
dan özel bir kitle oluşturabileceğimize ina-
nıyoruz. Bunu da  canlı müzik ve yeme-içme 
alanlarını bir araya getirdiğimiz, ikisinin de 
birlikte yaşandığı özel bir buluşma mekanı 
üzerinden kurguluyoruz. 

Ayrıca, yurtdışındaki büyük festivaller-
den bazılarıyla birtakım ortaklıklar kurmak 

gibi hayallerimiz de söz konusu. Teksas, Austin’de düzen-
lenen South by Southwest gibi hem müzik performansla-
rının hem de panellerin düzenlendiği benzeri ölçekte bir 
festivali İstanbul’da da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tabii 
hayallerimizden biri de Cappadox’u daha da büyütmek; 
hem seyirci sayısını artırmak hem de dünya çapında bir 
festivale dönüştürmek istiyoruz.

Pozitif ’in şu an süren transformasyonunu tamamla-
yıp medyası olan, uluslararası arenada gerçek anlamda 
ağırlığa sahip, teknolojiden destek alan ve hem basılı hem 
de dijital mecralarda söz sahibi olan bir kültür-sanat ve 
eğlence platformuna dönüşmesi ise en büyük hedefleri-
mizden biri. 

Amerika’dayken 
Türkiye’ye uzak 
kalmıştık. Döndü-
ğümüzde 27-28 
yaşlarındaydık ve 
buranın yeni halini 
tanımıyorduk.  
Dinlediğimiz  
müzikler hayatımı-
zı değiştirmişti ve 
izlediğimiz  
konserlerde şahit 
olduğumuz büyülü 
anları buraya da 
taşıyabileceğimizi 
düşünmeye  
başlamıştık.
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Daima daha iyiye

İnfografik

Doğuş Grubu’nun kurucusu ve onursal başkanı merhum Ayhan Şahenk’in sosyal 
sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla 1992 yılında kurduğu Ayhan Şahenk 
Vakfı, o tarihten bu yana eğitimde, sağlıkta, çevrede ve sporda toplumun ihtiyaçlarının 
karşılanmasında yardımcı oluyor ve ihtiyacı olan kişilere sosyal yardımlarda bulunuyor. 

Edirne Meriç’te 20.000 fidan dikilerek 
yeni bir orman oluşturuldu. 

2015 yılı boyunca
Eğitim Sağlık

Sosyal Yardım

Çevre

Ayhan Şahenk Sevgi Ormanları’ndaki 
ağaç sayısı 570.000’e ulaştı.

32 ilköğretim, 21 lise, 187 
üniversite ve 21 yüksek lisans 
öğrencisine burs ve eğitim 

yardımı sağlandı.

Ramazan öncesinde, 3251 aileye 
kuru gıda yardımı, 1050 öğrenciye 

giyim yardımı yapıldı. 69.192 kişi iftar 
sofralarında konuk edildi.

Cumhuriyet Bayramı armağanı 
olarak 1050 öğrenciye giyim 
yardımı yapıldı.

Mahalle muhtarlıklarında 
toplam 1004 kişi muayene 

edildi. Bunların %63,5’i kadın; 
%36,5’ini erkekler oluşturuyor.

%12’si yetişkin

Gezici Sağlık 
Çalışması ile 19.219 
kişi muayene edildi.

4331 kişinin genel 
muayenesi, 14.726 
kişinin göz taraması ve 
muayenesi yapıldı.

Okullarda yapılan 
Genel Sağlık  

Muayene Hizmetleri 
3489 kişiye ulaştı.

Hizmet götürülen kişilerin
%88’i çocuk
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G u r m e

T arihi Bomonti Bira Fabrikası’nı kendine mesken 
edinen bomontiada, İstanbul’un merkezinde can-
landırdığı ‘bir araya gelme’ kültürünü tekrar ya-
şatacak bir yaratıcı kültür kampüsü olarak tasar-

landı. İlk olarak Eylül 2015’te kapılarını açan Babylon’un 
şehre müziği yaymaya başladığı kampüste, direktörlüğü 
ve küratörlüğünü Mari Spirito’nun üstlendiği sanat meka-
nı Alt, disiplinlerarası etkileşim platformu yaratan ortak 
çalışma alanı ATÖLYE bulunuyor. Kampüse özel tasarla-
nan yeme - içme mekanları Delimonti, Kiva ve The Popu-
list ile Pozitif ’in yeni projesi Kilimanjaro, bomontiada’nın  
sakinleri olarak ziyaretçileri ağırlıyor. bomontiada’da 
‘yetiştirme’ teması etrafında düzenlenen kamuya açık 
yaz programı ise farklı disiplin, platform ve insanları bir 
araya getiriyor. Hâlihazırda İstanbul’un kültür ortamına 
katkıda bulunan birey ve ekiplerin işbirliğinde hazırlanan 
program, çoğulluktan beslenen kentsel kültürün altını 

Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nın yeniden işlevlendirilmesiyle hayata geçen bomontiada, 
canlı müzik, performans ve sergi alanlarıyla düşünmeye, yaratmaya ve eğlenmeye ev 
sahipliği yapan bir yaratıcı kültür kampüsü. bomontiada, kentin dokusuna sahip çıkan 
yapısıyla İstanbul’un merkezinde yeni bir yaşam alanı ve sosyal program oluşturuyor. 
Kampüsün yeme - içme alanları ise sunduğu lezzetlerle ayrıca keşfedilmeye değer.

Bomontiada’nın 
gurme dörtlüsü

çiziyor. Yaz boyu gerçekleştirilecek atölyeler, canlı perfor-
manslar, gösterimler ve panayırlar aracılığıyla, bomonti-
ada avlusu şehirlilerin yoğun kullanımına sunuluyor. Bu 
deneyimlerin peşinde gurme keşiflere çıkmadan önce bo-
montiada’nın gurme dörtlüsüyle tanışmaya davetlisiniz.

DELIMONTI
DeliMonti, bomontiada yenilikçi anlayışını hem de-

korasyonu hem de menüsüyle üzerinde taşıyor. Anado-
lu’nun yerel lezzetlerini özel sunumlarla bir araya getiren 
mekân, mevsimsel ürünlerden oluşan zengin bir menüye 
sahip. Türkiye’nin 54 şehrinden özenle seçilen ürünlerin 
yer aldığı menüsünde DeliMonti, Anadolu’nun zengin 
malzeme çeşidini ve geleneksel pişirme tekniklerini ev-
rensel mutfak anlayışıyla sunuyor. Modern ve gelenekseli 
buluşturan samimi ambiyansı ise buradaki yemekleri 
daha da keyifli kılıyor. 

Delimonti
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DeliMonti, restoran ve gastronomi market konseptle-
rini aynı çatı altında buluşturuyor. Başta peynir ve şarkü-
teri çeşitleri olmak üzere, yerel ve ithal pek çok özel ürü-
nü DeliMonti’nin raflarında bulabilirsiniz. Zengin şarap 
kavı ise sommelier’nin tavsiyeleriyle mutlaka denenmeli. 
Yoğun iş temposuna lezzet dolu bir mola veren öğle ye-
meği ya da dostlarla bir akşamüstü buluşması; DeliMon-
ti’nin lezzetlerini keşfetmek için bahane çok.

THE POPULIST
The Populist sadece bomontiada’nın değil, tüm İs-

tanbul’un kendine has lezzet noktalarından biri. Tarihi 
Bomonti Bira Fabrikası’nın hem kültürel hem de gurme 
mirası üzerinde yükselen The Populist, ‘craft’ yani ‘usta-
lıkla işlenmiş’ tatlara sahip. Konuklarına alışılmışın dışın-
da bir deneyim sunmaya kararlı olan The Populist’in mö-
nüsü ise zaman içerisinde konuklarının tercihlerine göre 
değiştirilebilecek şekilde, tamamen dinamik bir yapıda 
kurgulanmış. O yüzden buraya her geldiğinizde farklı bir 
lezzetle karşılaşmanız mümkün. 

19. yüzyılda Bomonti’yi dolduran bira bahçelerinin 
ambiyansı, The Populist’in girişindeki ‘Beer Garden’la 
günümüze taşınıyor. Lezzetleri, müzikleri ve atmosferiy-
le birbirinden farklı üç konsept barı olan mekanın ayrıca 
üst katta geniş bir terası bulunuyor. Biradan yemeğe, mü-
zikten sohbete şehrin tüm ‘craft’ tatlarını barındıran The 
Populist, konuklarını samimi bir ortamda ağırlıyor.

KILIMANJARO
Pozitif ’in yeni mekanı Kilimanjaro, tam merkezine 

yerleştirilen ikonik barının çevresinde zamana dayanıklı 
müzikler ve yerel tatların ağırlıkta olduğu menüsü eşli-

G u r m e

The Populist

ğinde konuklarına keyifli bir buluşma ortamı sunuyor. 
Malzemeyi odağında tutan mutfağı, Bomonti Organik 
Pazarı’nın lezzetleri ve ev yapımı şarküterilerle akılda ka-
lan yiyecekler sunuyor. Özel kokteyl seçkisi ise buradaki 
yemek ve muhabbet keyfini iyice pekiştiren nitelikte. 

Kilimanjaro’nun hikâyesi, Pozitif ’in kurucuları Meh-
met Uluğ ile Cem Yegül’ün cazın efsanevi ismi Sun Ra 
Arkestra’yı Amerika’da ilk kez izledikleri güne dayanıyor. 
Sun Ra Arkestra’nın o gün sahne aldığı Kilimanjaro adlı 
kulüp, Bomontiada’daki adaşının kurgulanma sürecine de 
ilham vermiş. Mimarisini Autoban’ın üstlendiği Kiliman-
jaro, rahat ve dingin ambiyansıyla bomontiada’ya özel bir 
enerji yayıyor.

KIVA
Anadolu mutfağından beslenen Kiva’nın meşhur 

lezzetleri, yepyeni bir konseptle bomontiada’ya taşındı. 
Binlerce yıllık yöresel tarifler, özleri korunarak ve yöresel 
farklılıkları gözetilerek Kiva’nın mönüsüne uyarlanıyor. 
Menüyü oluşturan lezzetlerin seçkisi ise uzun yıllar bo-
yunca Kiva’nın mutfağını yöneten şef Deniz Şahin’e ait. 

Burası, gündüz ve akşam saatlerinde farklı kimliklere 
bürünebilen özel bir yer. Gündüz menüsüyle öğle yemek-
leri için farklı bir alternatif olarak gurmelerin damağında 
yer edinen Kiva, zengin meze çeşitlerinden oluşan akşam 
menüsüyle de İstanbul’un köklü meyhane kültürünü bo-
montiada’da yeniden canlandırıyor. Anadolu’nun eşsiz 
lezzetleri ise elbette ki her iki menüde de başrolde.

Kilimanjaro

Kiva

D ünyaca ünlü şef Rainer Becker tarafından yaratılan 
Zuma, İstinyePark’ın markalar sokağındaki yeni lo-
kasyonunda, yine özgün bir tasarımla konuklarını 
ağırlıyor. Becker’in Tokyo’da yaşadığı yıllarda birik-

tirdiği ilhamların etkisini taşıyan Zuma’nın bu yeni mekanın-
da, rahatlık ve şıklığın iç içe geçtiği Izayaka konsepti ön plan-
da. Becker sadece İstinyePark’taki değil, tüm dünyaya yayılmış 
dokuz ayrı Zuma lokasyonun da arkasındaki kreatif isim. Stu-
dio Glitt’in kurucusu Tokyolu tasarımcı Noriyoshi Muramat-
su’yla birlikte her bir lokasyonun konsepti üzerinde titizlikle 
çalışıyor Becker. Her ne kadar konseptler değişse de Zuma’nın 
dört doğal elementle yaratılmış ortak bir global estetik anla-
yışı var. İstinyePark’taki bu yeni mekânda da dekorasyonda 
kütük ve granit gibi farklı dokular kullanılarak toprak, ateş, su 
ve hava üzerinden özel bir enerji yaratılmış. Bu enerji, İstan-
bul’un yorulmak bitmeyen kendine has ritmiyle buluştuğun-

da ise kültürlerin iç içe geçtiği dinamik bir yapı ortaya çıkmış.
Zuma taşınsa da menüdeki lezzetler yerli yerinde duru-

yor: Sedir ağacı üzerinde pişirilmiş arpa miso tavuk, sarım-
sak dilimleri ve wafu sos ile sunulan biftek, mantar ve Japon 
sebzeleri eşliğinde pirinç ile yuzu, trüf ve somon yumurtası ile 
levrek sashimi; hâlâ menünün başrollerinde...

Gündüz saatlerinde öğle yemekleri ya da alışveriş molala-
rı için zengin bir öğle yemeği set menüsü sunan Zuma İstin-
yePark, akşam yemeği saatlerinde de ızgara deniz mahsulle-
rinden dinlendirilmiş et çeşitlerine uzanan ve sushi çeşitleriyle 
zenginleşen özel bir yemek deneyimi yaşatıyor. Gecenin geç 
saatlerinde ise kabine geçen DJ’lerin after-hour performansıy-
la Zuma, İstanbul sosyal hayatının en hareketli mekanların-
dan birine dönüşüyor. Zuma, meşhur lezzetleri ve bitmeyen 
enerjisiyle bu yaz sezonundan itibaren misafirlerini Palmarina 
Bodrum’da da ağırlayacak.

Modern ile gelenekseli eşsiz tatlar eşliğinde 
harmanlayan Japon mutfağı, otantik lezzetleriyle 
Zuma’nın İstinyePark’taki yeni yerine taşınıyor.

Zuma yeni yerinde Z o o m
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Y azın gelişiyle birlikte deniz ve güneşle flört etti-
ğiniz tatil düşlerinizi gerçekleştirmek için kolları 
sıvadınız. Peki, ama nereye gideceksiniz? Kuzey 
Ege’de Ayvalık’tan başlayıp güneyde Göcek’e ka-

dar mükemmel tatil düşünüzü gerçeğe dönüştürmek için 

Ayvalık’ta Murat Reis Ayvalık, Bodrum’da Il Riccio Beach House, Marmaris’te 
D-Maris ve Göcek’te D-Resort Göcek rüya gibi bir tatil sunduğu gibi, ömür boyu 
unutulmayacak özel günleri de büyülü kılıyor. 

Çanlar tatil için çalıyor

S e y a h a t

IL RICCIO BEACH HOUSE
Bodrum, Türkiye’nin en hınzır tatil beldelerinden biri. 
Her yaz hakkında klişeler havada uçuşur: “Bodrum bit-
ti”, “Bodrum tacını Alaçatı’ya kaptırdı” ve daha niceleri... 
Ama yarımada her zaman, bunları diyenleri haksız çı-
karacak bir sürpriz yapmasını da bilir. 2015’in sürprizi; 
Marmaris’teki D-Hotel Maris’in ardından Bodrum’un, 
doğal güzelliğiyle adının hakkını veren Cennet Ko-
yu’nda da kapılarını açan Il Riccio Restaurant & Beach 
Club olmuştu. ‘Sofistike İtalyan’ Capri Adası’nın en seç-
kin otellerinden Capri Palace Hotel & Spa’nın Michelin 
yıldızlı restoranı Il Riccio Restaurant & Beach Club’ın 
Bodrum ayağı bu yaz yanına Il Riccio Beach House’u da 
alarak misafirlerine konaklama açısından da özel bir at-
mosfer sunuyor. Mavi ve beyazın hakim olduğu, sanat 
işini andıran dekoratif dokunuşlarla taçlandırılmış ote-
lin 10 oda ve süiti, Capri Palace Hotel & Spa’nın modern 
çizgisini taşıyor. Kişiye özel hizmet sunan otelin resto-
ranında tadacaklarınız ise kağıt üstünde bile ağız sulan-
dırıcı: Doğal Akdeniz baharatları ve organik sebzelerle 

D-RESORT GRAND AZUR MARMARIS
Doğanın en saf haline özlem duyuyorsanız sizi Marma-
ris’e alalım. Burada mavi ve yeşilin dansı gerçekten baş 
döndürücü. İnsanoğlunun hoyrat elleri bile buradaki yeşi-
li tüketmeye – neyse ki – yetmiyor. Bu ömre ömür katan 
coğrafyada aile boyu tatilin adresi ise D-Resort Grand Azur 
(0252 417 40 50; www.dresortgrandazur.com.tr). Aslında 
sadece yazın değil, her mevsim tatilin adresi olan D-Resort 
Grand Azur, mavi bayraklı plajı ve denize sıfır konumu ka-
dar çocuklu aileler için sunduğu imkanlarla da öne çıkıyor. 
0-6 yaş arası çocuklara ücretsiz konaklama sağlayan otelde 
çocukların eğlenceli vakit geçirebileceği aktiviteler ile özel 

D-RESORT GÖCEK
Datça Yarımadası’ndan güneye doğru devam ettiğinizde sizi, Mavi Yolcu-
luk’un en güzel duraklarından biri olan Göcek koyu karşılıyor. Yemyeşil 
çam ve günlük ağaçlarının denize kadar sokulduğu bu özel coğrafya ayrıca, 
tekneyle rahatça ulaşabileceğiniz irili ufaklı adalar ve komşu koylarıyla size 
mavi ve yeşille iç içe tatil yapma imkanı sunuyor. Burada karadaki anlarınızı 
konfor içinde geçirmek içinse D-Resort Göcek’te (0252 661 09 00; dresort-
gocek.com.tr) yer ayırtın. Cennet sahili, büyüleyici deniz manzarası ve mi-
safirlerine özel ayrıcalıklarıyla otel, kusursuz bir tatil kadar unutulmaz dü-
ğünler ve balayı için de ideal. Otel bu yaz balayı için D-Resort Göcek’i tercih 
edenlere çok özel bir paket sunuyor. Çiftlere balayı odalarında özel sürpriz-
ler hazırladığı gibi, düğün hediyesi olarak onlara bir gece konaklama hediye 
ediyor. Güler yüzlü personelin özel ‘hoş geldiniz’ servisiyle karşılanan çiftler 
balayını uzatmak istedikleri takdirde erken giriş ve geç çıkış imkânından 
faydalanabiliyor. Bu cazip balayı paketini değerlendirmek için tek yapmanız 
gerekense o büyülü “Evet” sözcüğünü bu yaz söylemeniz!

MURAT REIS AYVALIK
Ayvalık yenilebilir otları, oltalardan ya da ağlardan direkt 
sofralara gelen taze balık ve deniz mahsulleri ve kalite-
li zeytinyağıyla Türkiye’nin gastronomi açısından en özel 
yerlerinden biri. Tadını çıkarmak için adresiniz ise Murat 
Reis Ayvalık (0266 312 01 01; muratreisayvalik.com). Şey-
tan Sofrası Yolu üzerinde Paşa Koyu’na konuşlanmış olan 
otel misafirlerini mavi, beyaz ve pastel tonların hakim ol-
duğu 91 odada ağırlıyor. Isıtmalı açık havuzu, saunası, bu-
har odaları, Türk hamamı, üç adet bakım ve terapi odasıyla 
bölgedeki tek spa ve fitness merkezine sahip olan otel, ta-
tilde Ege’nin iki yakasını birden keşfetmek isteyenlere özel 
bir paket sunuyor. Thea Sailing Cunda’yla beraber hayata 
geçirilen paket kapsamında misafirler, dört gece pupa yel-
kenle Midilli Adası’nın, üç gece de otelde konaklayarak Ay-
valık’ın güzelliklerini deneyimliyor. Bunun yanı sıra otel; 
dalış kursu, rehberli bisiklet ve yürüyüş turları düzenleye-
rek tatilde bile yerinde duramayanlara göz kırpıyor.

harika coğrafyalar sizi bekliyor. Ancak malum; kusursuz 
bir tatil için gideceğiniz yerin doğal güzelliği kadar orada 
konaklayacağınız otelin de işinde hünerli olması gerek. 
İşte bu noktada devreye, D-Hotels and Resorts bünyesin-
de yer alan oteller giriyor.

programlar da sunuluyor. D-Resort  Grand Azur, bütün bir 
yılın yorgunluğunu atmak isteyen yetişkinleri de unutmu-
yor elbette. Marmaris’in en büyük ve kapsamlı merkezi olan 
Azur Spa’nın özel hamamı, saunası, buhar banyosu, masaj 
ve terapi odalarıyla rahatlayabilir; yüksek teknolojiye sahip 
fitness salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunda dinginlik 
depolayabilirsiniz. Otelin en üst katında hizmet veren, tüm 
koya hakim panoramasıyla yöredeki tek et restoranı kon-
septine sahip olan Steak & Bar ve açık büfe kahvaltı, geç 
kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği sunan Palmiye Res-
toran ise zengin menüleriyle tatilinize lezzet katacak.

harmanlanan taze balık ve deniz mahsullerinin yanı sıra 
Il Riccio’nun adını aldığı deniz kestaneli spesiyal tarifle-
rinin müdavimi olmanız işten bile değil.
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Avrupa’dan Asya’ya, dünyayı nehir üstünde keşfedin. Avrupa’da Ren, Volga, Tuna; Asya’da 
Yangtze ve Mekong; ABD’de ise Mississippi Nehri’nde yol alan ve birer butik otel konforu ve 
şıklığına sahip gemiler misafirlerine sıra dışı yolculuk deneyimleri vaat ediyor.

Suyun öteki yüzü

G emiyle seyahat” denilince aklınıza, apartman 
yüksekliğinde, içi güneydeki resort’lardan fark-
sız devasa gemilerle Akdeniz, Ege ve Adriyatik 
denizlerinde ya da okyanuslarda yol almak ge-

liyor olabilir. Ama nasıl ki karada resort’lara alternatif 
olarak butik oteller varsa su üstündeki tatil seçenekleri 
arasında da denizlerde ya da okyanuslarda yol alan kru-
vaziyer gemilerin dışında, sizi birbirinden farklı coğraf-
yalarda, ünlü kentlerin dibinden geçerek nehirlerde seya-

REN NEHRI
İsviçre Alpleri’nden doğan ve Liechtenstein, Avusturya, 
Fransa, Almanya ve Hollanda’dan geçen Avrupa’nın mer-
kezi su ulaşım yolu olan Ren Nehri, yüzyıllardır bölgede 
özellikle ticari ve ekonomik ilişkilerin canlı kalmasını ve 
kıyılarına konumlanan şehirlerin zenginleşmesini sağlıyor. 
Bu zenginliğin büyüleyici bir yansıması olarak nehir kıyı-
sında sıralanan ortaçağ şatoları ile gösterişli tarihi yapıların 
her biri; prens ve prenseslerin, şövalyelerin, sanatçıların, 
aydınların hikâyelerini fısıldıyor. Ren Nehri sularında Av-
rupa’nın en özel şehirlerine doğru çıkacağınız yolculukta 
toleransın başkenti Amsterdam’da etkileyici Van Gogh 
Müzesi’ni ziyaret edebilir; kanalların etrafında keyifli bir 
yürüyüşe çıkarak şehrin sıra dışı atmosferinin tadını çıka-
rabilirsiniz. Almanya’nın kozmopolit şehri Köln de seyaha-
tinizin durakları arasında. Ayrıca, Ren ve Moselle nehir-
lerinin kavuştuğu Koblenz’in yanı sıra Mayence’te de sizi, 
nehrin kıyısına konuşlanmış birbirinden güzel köyler ve 
kasabalar bekliyor.

VOLGA NEHRI
Özellikle kültür meraklıları, Avrupa’nın en uzun nehri un-
vanlı Volga’daki seyahatten çok memnun kalacak; çünkü 
onları Rusya’nın iki harika kenti, Moskova ve St. Petersburg 
bekliyor olacak. Deli Petro’nun Rusya’ya mirası olan St. Pe-
tersburg’da etkileyici Kışlık Sarayı ve Hermitage Müzesi’ni; 
Moskova’da şekerlemeyi andıran kubbeleriyle Kremlin 
Sarayı’nı ve meşhur Kızıl Meydan’ı göreceksiniz. Ladoga 
Gölü’ndeki Valaam Adaları’nın en büyük köyü ve arnavut-
kaldırımı döşeli sokaklarıyla sizi ortaçağa ışınlayacak olan 
Mandrogi; Polonyalıların 17. yüzyıldaki saldırılarına sağ-
lam duvarları sayesinde geçit vermeyen manastırıyla ünlü 
Goritsy; Volga ve Kotorosl nehirlerinin birleştiği noktada 
yer alan UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Yaroslav da 
Volga Nehri gezinizdeki duraklar arasında.

TUNA NEHRI
Strauss’un ‘Blue Danube’sinin ilham perisi, Avrupa’nın 
ikinci en uzun nehri Tuna, kıyısında Budapeşte, Belgrad, 
Bükreş ve Viyana gibi kıtanın tarihi hazinelerle dolu kent-
lerini ağırlıyor. Yedi veya sekiz gün civarında düzenlenen 
Tuna Nehri turlarında harika koleksiyonlara sahip müzele-
ri, tarih kokan kafeleri, Apfelstrudel, Sachertorte ve Kaiser-
schmarnn gibi nefis tatlıları, muhteşem Schnitzel’i ve nezih 
muhitleriyle kıtanın en soylu ve yaşanılası güzellerinden 
Viyana’yı göreceksiniz. Tuna Nehri’nin Buda ve Peşte ol-
mak üzere ikiye ayırdığı, romantik ve bohem atmosferiyle 
‘Doğu Avrupa’nın Paris’i lakaplı Budapeşte; Tuna Nehri’nin 
Sava Nehri’yle birleştiği plato üzerine kurulu Sırbistan’ın 
başkenti Belgrad ve Demir Perde döneminin en önemli 
sahnelerinden biri olan Romanya’nın başkenti Bükreş, bu 
güzergâhta göreceğiniz kentler arasında.

“
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n 
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S e y a h a t

hat eden küçük gemiler bekliyor. Avrupa’da ortaçağdan 
kalma masal gibi şatolar ile sarayların önünden geçecek; 
Asya’da ise ruhani duygular uyandıracak görkemli tapı-
naklar görecek ve egzotik deneyimler edineceksiniz. An-
tur Turizm; Avrupa, Asya ve Amerika’da sunduğu nehir 
seyahati seçenekleriyle misafirlerine bu sıra dışı tatil ter-
cihlerini dolu dolu ve en güzel şekilde yaşama imkânı su-
nuyor. Sizin için acentenin farklı nehirlerde düzenlenen 
belli başlı turlarını derledik.
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YANGTZE NEHRI 
Yangtze Nehri; Çin’i, ekonomiden sonra turizm sahnesinin de yıl-
dızları arasına sokan unsurların başında geliyor. Nil ve Amazon’dan 
sonra dünyanın en uzun üçüncü nehri olan Yangtze Nehri’nde seya-
hat, Çin’in geniş ve karmaşık yüzünü keşfetmek için kesinlikle en iyi 
yol. Burada çıkacağınız nehir yolculuğunda geleneksel ile modernin 
dudak uçuklatan birleşimi Şangay’ı; Bayu kültürünün beşiği Chon-
gqing’i; ünlü yeraltı heykel ordusu Terracotta Savaşçıları’nın evini, 
Çin’in ilk başkentlerinden Xian’ı ve ülkenin bugünkü başkentini, 
meşhur Tiananmen Meydanı ve Çin Seddi’yle Pekin’i göreceksiniz.

MEKONG NEHRI 
Mekong Nehri, son yılların mutlaka görülmesi gereken yerler lis-
telerinin gediklilerinden Vietnam ve komşusu Kamboçya’yı birbi-
rine bağlıyor ve yolcularına, antik ve modern kültürlerin çarpıcı 
bir birleşimini sunuyor. Tur kapsamında Vietnam’ın başkenti Ho 
Chi Minh’de Belle Epoque Fransa’sını anımsatan büyük kolonyal 
köşklerin sıralandığı bulvarlarda yürümeden önce antik Cholon 
Chinatown bölgesindeki Quan Am Pagoda’yı keşfedeceksiniz. 
Kamboçya’da ise 12. yüzyıl tapınağı Angkor Wat’ın görkemi kar-
şısında tüyleriniz diken diken olacak; ülkenin başkenti Phnom 
Penh’de Fransızlardan kalan izlerin tadını çıkaracaksınız.

MISSISSIPPI NEHRI
Amerikan rüyasını bu kez su üstünde yaşayın. Kuzey Amerika’nın en 
uzun akarsuyunda buharlı ve çarklı nostaljik bir gemiyle yol almadan 
önce herkesin günün birinde görmek için can attığı New York ve Elvis 
Presley, nam-ı diğer Kral’ın ilk kaydını gerçekleştirdiği ve blues’un evle-
rinden biri olan Memphis’i gezeceksiniz. Mississippi’nin kalbi ve ruhu, 
B.B. King başta olmak üzere birçok efsanevi blues’cunun memleketi 
olan Greenville; tarihi evleri, yemyeşil bahçeleri, bereketli topraklarıyla 
güneyin en güzel kentlerinden Natchez; özellikle ikinci el plak meraklı-
larını memnun edecek St Francisville; kalbi caz ve blues’la atan New Or-
leans; efsanevi basketbolcu Michael Jordan’ın restoranının bulunduğu, 
ülkenin gastronomi cennetlerinden Chicago, bu turun duraklarından.

Doğuş Grubu çalışanlarına özel indirimlerin uygulandığı turlarla ilgili detaylı bilgi için 0212 354 22 00 numaralı telefondan arayabilir veya 
turlar@antur.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

GUADALQUIVIR NEHRI
Adı, Arapçada ‘büyük kanyon’ veya ‘büyük vadi’ anlamına gelen Al 
Vadi Al Kebir’den gelen, İspanya’nın Endülüs Özerk Bölgesi’nin en 
uzun ırmağı Guadalquivir, Avrupa topraklarında Şark masalı yaşaya-
bileceğiniz sıra dışı bir destinasyon. Picasso’nun memleketi Malaga; 
Flamenko’nun beşiği Sevilla; Atlas Okyanusu’nun dalgalarıyla kıyılarını 
serinlettiği ve balıklarıyla sofralarını zenginleştirdiği Cadiz; dantel gibi 
işlenmiş duvarlarıyla Emevi sanatının en zarif örneklerinden biri olan 
Elhamra Sarayı’na ev sahipliği yapan Granada, Guadalquivir Nehri’nde 
çıkacağınız seyahat boyunca size doyumsuz bir tatil yaşatacak.

B ahar temizliği sadece evinize değil, vücudunuza da gerekli. Mevsim 
yaza dönünce vücudunuz da havalarla birlikte hafifleyebilmek adına 
hummalı bir çalışmaya koyuluyor. İş yükünü hafifleterek vücudunuzu 
hızlıca yaza hazır etmek ise sizin elinizde. Bakım, arınma ve canlanma 

metodları işte, tam da bu noktada size destek olmaya hazır. 
Daha biçimli, sağlıklı ve enerji dolu hissetmek öncelikli olsa da konu 

sağlık olduğu için etkili metodları, doğru adımları takip ederek uygulamak 
önemli. Bunun için de her zaman konunun uzmanı isimlere danışmakta fay-
da var. Sağlıklı yaşama dair pek çok parçayı bünyesinde birleştiren Espace 
Privé Chenot D-Life, bu konudaki uzmanlığını bizimle paylaşıyor; Dr. Henri 
Chenot’nun 45 yıllık birikimiyle ortaya çıkan ve temeli geleneksel Çin tıbbı-
na dayanan Chenot metoduna dair merak ettiklerimizi anlatıyor. Artık yazla 
buluşmaya hazırız!

Renklerin en canlı tonlara büründüğü 
yaz mevsiminde vücudumuz da bu 
canlılığa kapılmanın peşine düşüyor. 
İnsan vücudunun enerjiden oluştuğu 
gerçeğiyle şekillenen Chenot metodu, 
bu geçiş sürecinde vücudumuza destek 
olarak onu toksinlerden arındırıyor ve tüm 
hafifliğiyle yazın kollarına bırakıyor. Espace 
Privé Chenot D-Life genel koordinatörü 
kardiyolog Dr. Demet Erciyes’e kulak 
vererek Chenot metodunu birlikte 
keşfediyoruz.

Canlanma mevsimi 

S a ğ l ı k
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‘Chenot metoduna göre beslenme’ ile ‘arınma’ 
arasındaki fark nedir? Hangi açılardan birbirinden 
ayrılıyorlar?

Chenot metoduna göre arınma, özel bir beslenme 
programının toksin ve ödem atımına yönelik terapileriyle 
desteklenerek yürütülür. Yani en genel tanımıyla Chenot 
yönteminde arınmanın beslenmeyi kapsadığını ve bu-
nunla birlikte yöntemin çok daha derin olduğunu söyle-
yebilmek mümkün. Zira esasını geleneksel Çin tıbbından 
alan Chenot metodu, zihinsel ve bedensel arınmayı bir 
arada barındıran bir metodoloji. Chenot detoks yöntemi-
ni diğer detoks yöntemlerinden ayıran en önemli özellik 
ise bu sistemin tamamen kişiye özel bir beslenme prog-
ramı ve well-being uygulamalarıyla hazırlanıyor olması. 

Program öncesinde gerçekleştirilen bio-enerjetik 
check-up’la vücuttaki tüm organlara ait enerji seviyeleri 
hakkında veri elde ediyor ve kişiyi bu doğrultuda yalnızca 
ihtiyaç duyduğu hizmetlere yönlendiriyoruz. Enerji ma-
sajlarından oluşan medikal spa terapileri de bio-enerje-
tik check-up neticesinde saptanan enerji düzeyine göre 
programlanıyor. Tıpkı akupunkturdaki gibi organların 
izdüşümleri vücutta meridyenlerle belirlenmiş durumda. 
Bu meridyenlere yapılan terapi masajları enerji akışında-
ki blokajları açar.

Chenot detoks yönteminde tüm bu terapiler çiğne-
nebilir gıdaları da içeren özel bir beslenme programıyla 
desteklenir ve kişi bütüncül bir arınma deneyimi yaşar.

Chenot metodu vücudu yaza hazırlarken hangi 
yöntemleri benimsiyor?

Burada gerçekleşen tüm uygulamalar ilk etapta danı-
şan kişinin ihtiyaçları ve sağlık durumunun göz önünde 
bulundurulmasıyla başlıyor. Kişinin medikal hikâyesini 
ve yaşam tarzını dinliyor, vücudu bir bütün olarak ele 
alıp içten ve sürekli bir iyileşme gözeterek terapiler tasar-
lıyoruz. Yaz başlangıcında ise öncelikli olan vücudun kış 
rehavetinden arınmasını, canlanmasını sağlamak. Bunun 
için vücutta biriken toksinlerin atılmasını, vücuda iyi 
enerji veren gıdalara yönelmeyi, lenf ve kan dolaşımını 
artıracak terapilerin uygulanmasını öneriyoruz. Bunları 
uygularken de yine kişisel farklılıkları; yaş, kilo, yaşam 
tarzı gibi faktörleri dikkate alıyoruz.

Soğuk havaların ardından yazın hafifliğine ayak 
uydurmaya çalışırken nasıl bir beslenme detoksu 
uygulamamız gerekir?

Chenot metodu, temeli geleneksel Çin tıbbına daya-

nan ve doğallıktan beslenen bir yöntem. Bununla paralel 
olarak, beslenmede de mevsimine uygun taze gıdalar tüke-
tilmesinin önemine inanıyoruz. Günlük olarak hazırladı-
ğımız Chenot D-Life Bag’ler için uygulanan menülerde de 
aynı anlayışla hareket ediyoruz. Aç kalmadan hafif beslen-
mek, vücuttan, özellikle yaz sıcağıyla birlikte eksilebilecek 
vitamin ve mineralleri kaybetmeden bir diyet uygulamak 
önemli. Alkali su tüketimini de toksin ve ödem atımı ile 
yağ kırılmasında etkin rol oynadığı için öneriyoruz.

Hava değişikliğinin etkileri öncelikle ciltte his-
sediliyor. Chenot metodu yazın cildi canlandırmak 
adına nasıl bir cilt bakımı uyguluyor?

Tıpkı vücudumuz gibi, yüzümüz de toksin biriktirir. 
Chenot metoduna göre uyguladığımız cilt bakımında 
minik vakumlar aracılığıyla yüzde biriken toksinlerin 
lenflere doğru drenajını sağlıyoruz. Bu da cilde çok daha 
sağlıklı ve canlı bir görünüm veriyor. Ayrıca İsviçre’de 
geliştirilen Chenot kozmetikleri arasındaki ‘Yenileyici 
Enzimatik Peeling’; mevsim geçişleri için oldukça et-

kili, önerdiğimiz bir 
ürün. İçeriğindeki asit-
ler, enzimler ve mikro 
tanecikler sayesinde 
ciltteki ölü derilerin 
soyulmasını ve epider-
mal yenilenmeyi hız-
landırıyor. Bu şekilde 
cilt enerjik ve aydınlık 
bir görünüme kavuşu-
yor. Peeling’in ardın-
dan uygulanacak ‘Ultra 
Nemlendirici Sıvı’ ise 
hafif formülü sayesin-
de, cilde anında nüfuz 
ederek kaybedilen suyu 
geri kazandırıyor. Sıcak 

yaz günlerinde cildi yormadan nemlendiriyor. Yaz için 
tavsiye ettiğimiz son ürün ise elbette cildin güneşe ilk te-
masında lekelenmelere ve zararlı etkilere karşı bir kalkan 
görevi gören, sağlıklı bronzlaşmayı tetikleyen Chenot gü-
neş serisi kozmetikleri.

Detoks ve arınma konularında en sık yapılan 
yanlışlar ve kaçınılması gerekenler neler? Başlama-
dan önce nelere dikkat etmek gerekir?

Yapılan en büyük hatalardan biri kilo vermeye fiks-
lenmek. Detoks vücuda sağlık kazandırmak amacıyla 
düzenlenmiş bir sistem. Vücut için yapılan uzun soluklu 
bir yatırım. Kilo kaybı ise bu yöntemin doğal sonuçların-
dan biri. Ancak detoksu sadece kilo verme aracı olarak 
görmek hem yanıltıcı hem de bu yöntemin getirileri dü-
şünüldüğünde çok dar kapsamlı bir yaklaşım olur. Bu-
nunla birlikte, doktor kontrolü altında olmayan, takipsiz, 
tekdüze detoks uygulamaları da vücuda uzun vadede çok 
büyük zararlar verebilir. Bu sebeple bu tip metabolizmayı 
sarsıcı yöntemlerden kaçınılmalıdır. Unutmayalım, sağlık 
tek gerçek lüksümüzdür.

Instagram’da @chenotdlife kullanıcı adıyla Chenot D-life’ı 
takip edebilir; sorularınız için de www.chenotdlife.com ve 0212 381 
30 00 numaralı telefon üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kişinin medikal 
hikâyesini ve 
yaşam tarzını 
dinliyor, vücudu 
bir bütün 
olarak ele alıp 
içten ve sürekli 
bir iyileşme 
gözeterek 
terapiler 
tasarlıyoruz.

S a ğ l ı k

Yapılan en büyük hatalardan biri 
kilo vermeye fikslenmek. Detoks 
vücuda sağlık kazandırmak amacıyla 
düzenlenmiş bir sistem. Vücut için 
yapılan uzun soluklu bir yatırım.
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K umsalda veya havuz başında, sabah yüzmelerinizde, gün batımında 
veya akşam yemeğinde kısacası o çok beklediğiniz tatilde de şık, ra-
hat ve stil sahibi görünebilirsiniz. Güneyin en güzel lokasyonlarında 
yer alan ve pek çok lüks markayı buluşturan In-Formal mağazaları, 

dünyaca ünlü markaların yeni koleksiyonlarıyla yazlık gardırobunuzu ta-
mamlayacak. 

Belek Kaya Palazzo Golf Resort, D-Hotel Maris Marmaris, D-Resort 
Göcek ve Palmarina Bodrum’daki In-Formal mağazalarının ferah mimarisi, 
alışveriş keyfini ikiye katlıyor. Bünyesinde Orlebar Brown, Capritouch, Loro 
Piana, Emporio Armani, M Missoni, Oye, Moeva, Ralph Lauren, De La Pla-
ge, Maryan Mehlhorn ve Melissa Odabash gibi otuzu aşkın lüks marka yer 
alıyor. Yaz tatilinde de alışveriş keyfini sürdürmek isteyenler tatil rotalarına 
In-Formal mağazalarını da eklemeli!

YÜZEBILECEĞINIZ ŞORTLAR: 
ORLEBAR BROWN
Plajlarda da stil sahibi erkekler görmek isteyen bir 

İngiliz’in 2007 yılında kurduğu Orlebar Brown, ‘şort 
mayo’ değil yüzmeye de elverişli, incelikle dikilmiş 
şort’lar yaratıyor. 

Londralı fotoğrafçı Adam Brown, 2005 yılında çık-
tığı bir tatil esnasında şehirdeki şıklığını plaj giyimine 
uyarlamakta zorlandığını fark edince konuya el atarak 
Orlebar Brown markasını kuruyor. Brown, mayo seçi-
minin ne kadar mühim olduğunu arkadaşlarıyla havuz 
kenarından öğle yemeğine gitmek için mayolarını değiş-
tirmek zorunda kaldığı an fark ediyor. Yıl boyunca ya-
şadığı Londra’da tüm gün içinde rahat ve şık hissedeceği 
kıyafetleri tercih ederken aslında yaz tatilinde de aynı 
çizgiyi sürdürmesi gerektiğine inanıyor. Bu doğrultuda 
slip mayo ya da tatil beldelerinde sıkça görmeye alıştı-
ğımız sörfçü şortlarının yerini alacak yeni bir plaj gi-

Erkek giyiminin 
diğer dallarında 
olduğu gibi 
bir özel dikim 
yaklaşımıyla yola 
çıkan markanın 
mottosu da “Şort 
mayo değil, 
yüzebileceğiniz 
şortlar”. 

Günlük rutininizden uzaklaşıp 
kendinize vakit ayırabildiğiniz, 
stilinizde şehir hayatına göre daha 
özgür olabildiğiniz yaz tatilinde 
de sevdiğiniz markalara ulaşmak 
istemez misiniz? Orlebar Brown’dan 
Capritouch’a kadar onlarca markanın 
yeni koleksiyonları Bodrum, Belek, 
Göcek ve Marmaris’in en prestijli 
otellerinde sizi bekliyor.

Lüks alışveriş güneye iniyor

 Orlebar Brown

yim markası kurarak yepyeni bir döneme imza atıyor. 
Erkek giyiminin diğer dallarında olduğu gibi bir özel 
dikim yaklaşımıyla yola çıkan markanın mottosu da 
“Şort mayo değil, yüzebileceğiniz şortlar”. Titizlikle işle-
nen, ilk bakışta şort görünümü veren ancak yüzmeye de 
uygun kumaştan üretilmiş parçalar, erkeklerin tatildeki 
stillerinin kurtarıcısı oluyor. 

Adam Brown, St. Martins’de çizim yapmayı öğren-
mek için bir yaz okuluna ve Portobello Business Cent-
re’da bir moda girişimciliği programına katıldıktan 
sonra 2007’de okul arkadaşı Julia Simpson-Orlebar’ı 
da yanına alarak Orlebar Brown’u kuruyor. Dört farklı 
stilde 1000 parça üreten ikili, tüm emekleri ve birikim-
lerini bu işe veriyor çünkü bu özel stile dair duydukları 
inançları tam. 

2008’den sonra yola yalnız devam eden Adam 
Brown, 2010’da keten gömlek ve tişört gibi şortlarını ta-
mamlayacak yan kıyafetler de üretmeye başlıyor. Stiline 
önem veren tüm erkekler için tatilin anahtar parçalarını 
aynı kişisel dikim yaklaşımıyla yaratıyor. Orlebar Brown 
yıllar içinde kısa sürede o kadar başarılı oluyor ki Jay Z, 
Hugh Jackman, Ryan Reynolds gibi onlarca ünlüyü de 
hayranları arasına katıyor. 

Henüz onuncu yaşını bile doldurmamış olan bu 
genç marka, Akasya Acıbadem AVM’deki yeni Orlebar 
Brown mağazasının yanı sıra artık In-Formal mağazala-
rında da bulunuyor.

S t i l

In-Formal
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AKDENIZ’DE DOLCE VITA:
CAPRITOUCH
İtalyan Capri Adası’ndaki dünyaca ünlü Capri Pala-

ce Hotel & Spa’nın içerisinde, birçok lüks markayı aynı 
çatı altında buluşturan Mariorita mağazasında doğan 
Capritouch; kişiye özel el yapımı sandaletleri, yazın vaz-
geçilmezleri arasında yer edinen keten kıyafetleri ve ada 
ruhunu yansıtan seramikleriyle Akdeniz’in tüm özellik-
lerini yansıtıyor. 2009 yılında kurulan markanın sofistike 
bir karakteristiği var.

Capritouch, Capri’nin nostaljik Dolce Vita stili de-
senleri, renkleri ve kumaşlarıyla 50’li ve 60’lı yılların 
trendlerini Capri tarzı modern bir yorumla harmanlıyor. 
Capritouch stilisti Luciano Esposito, beyaz ketenleri ve 
birbirinden farklı renkteki ipekleri, kesimlerinden üre-
timine kadar tüm ürünlerin elde tamamlandığı koleksi-
yonlarında bir araya getiriyor. Capritouch’a özel Loro Pi-
ana kaşmirinden üretilen tığ işi, püsküllü etol ve şallar ile 
şık keten gömlekler, yazın kendisi kadar hafifler. 

Markanın en önemli parçasıysa el yapımı sandaletle-

ri... Jacqueline Kennedy’nin de adadaki ziyaretinde giydi-
ği renkli sandaletler mercandan Swarovski taşlara kadar 
iki yüzü aşkın süsleme seçeneğine sahip. Capri ruhunu 
şehre geri götürmek isteyenler için Capritouch mağaza-
larındaki zanaatkarlar tarafından yapımı yaklaşık yirmi 
dakikada tamamlanan bu çok özel sandaletlerde, kendi 
zevkinize uygun farklı topuk ve bağlama stilleriyle uyar-
lamalar yapıp üzerlerine isminizi yazdırabiliyorsunuz. 

Ayrıca özel seramik koleksiyonu da bulunan el yapı-
mı tabak takımlarıyla tatil ruhunu sofranıza taşıyabiliyor, 
İtalyan sanatçı Paolo Sandulli’nin eserlerinin de bulun-
duğu geniş ev dekorasyon ürünleriyle evinizde Akdeniz 
havasını hissedebiliyorsunuz.

Dünyadaki ilk mağazasını 2013 yılında Palmari-
na Bodrum’da açan Capritouch’ın diğer lokasyonları 
D-Hotel Maris Marmaris ve Il Riccio Bodrum ile Göcek 
In-Formal’daki satış noktasında eşsiz bir alışveriş dene-
yimine tanık olacaksınız. Palmarina Bodrum ve D-Hotel 
Maris Marmaris’te kişiye özel sandalet hizmetini bulabi-
leceğinizi de ekleyelim.

Ca
pr

ito
uc

h

S t i l

F utbol dünyasına adım atan ilk lüks marka olarak on yıldır bu alan-
da öncü işlere imza atan Hublot, “Hublot Loves Football” sloganıyla 
sürdürdüğü projeleri kapsamında dünyaca ünlü kulüpler, efsane yıl-
dızlar ile rekor kıran isimleri bir araya getiriyor. Hublot bu yıl, UEFA 

EURO’nun resmi partneri olma özelliğini üzerine geçiriyor ve tribünle-
rin tarih yazmaya muktedir coşkusunu da yanına katarak soruyor: “Senin 
EURO anın hangisi?”

Futbol dünyasının on yılını mercek altına alan Hublot; sonsuza kadar 
unutulmayacak on anı, bu anların başrolündeki on yıldız isme anlattırarak 
onların EURO anlarına ortak oluyor. Dünyanın en iyi hakemlerinden biri 
olarak UEFA EURO 2016’da müsabakaları yönetecek 18 resmi hakemden 
biri olan Nicola Rizzoli’den Portekiz Milli Ta-
kımı eski futbolcusu Luis Figo’ya, İngiltere 
Milli Takım teknik direktörü Roy Hudgson’dan 
Fransa Milli Takımı futbolcusu David Trezegu-
et’ye; futbolun on farklı siması, Fred Merz’in 
objektifinden bu enerjik anları tüm dünyayla 
paylaşıyor. Akıllardan çıkmayan goller, zafere 
uzanan penaltı atışları, tüm taraftarın kalbine 
yayılan sevinç gösterileri ve niceleri… Tezahü-
ratlar eşliğinde geçmiş, günümüzde yeniden 
canlanıyor.

Futbola duyduğu aşkı “Hublot Loves Football” sloganı altında, bulduğu her 
fırsatta dile getiren lüks saat markası Hublot, UEFA EURO 2016’nın resmi 
partneri olarak bu heyecanı tüm dünyaya yayıyor. Şampiyonanın resmi 
saati olan Big Bang Unico Retrograde Chronograph ise Hublot’nun lüks 
anlayışını tüm karizmasıyla yeşil sahalara taşıyor.

Hublot’nun futbol sevgisi bir başka

“Bu anlar hayat 
değiştiren, her 
saniyenin, her 
detayın derin ve 
iz bırakan hisler 
uyandırdığı 
anlar.” 
Ricardo Guadalupe,
Hublot CEO’su

ZAMANLA TOP KOŞTURAN SAAT
Hublot, Fransa’da gerçekleşen 2016 UEFA 
Euro’nun resmi saatini sundu. Futbol dünyasından 
ilham alınarak tasarlanan Big Bang Unico 
Retrograde Chronograph, ev sahibi Fransa’nın 
bayrak renklerini üzerinde taşıyor. 100 adet olarak 
sınırlı sayıda üretilen bu özel saat, 45 mm çapında 
siyah seramik kasaya sahip.

S a a t

José Mourinho, 
Portekiz takımının 

futbol antrenörü
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Biz’d Spor

D
oğuş Grubu çalışanlarına büyük bir takımda 
büyük işler yapıyor olmalarının mutluluğunu 
hissettirmek için yola koyulan Doğuş Şampiyonlar 
Ligi, iş hayatının yoğun temposunu ufak molalarla 

renklendiriyor. Hayatın içindeki yarış ve rekabet duygusunu 
sporun pozitif ruhuna işleyerek hep birlikte olmanın 
gücünü tazelemeyi hedefleyen organizasyon 2016’da da 
coşkusunu tüm hızıyla devam ettiriyor.

Her sene Doğuş Grubu çalışanlarını birbirinden 
renkli etkinliklerle ağırlayan Lig, bu sene 2-3 Nisan’da 
gerçekleştirilen dart, satranç, bowling ve bilardo 
turnuvalarıyla başladı. Bisiklet ve yüzme branşlarının 
da eklenmesiyle toplam 15 branşta düzenlenen lig 
kapsamında  16 Doğuş Grubu şirketinden 100’e yakın 
takım ve 400’e yakın sporcu yarıştı. Birincilere yurtdışı tatili 
hediye edilen Lig’de yine birinci, ikinci ve üçüncü olanlara 

çift kişilik konser bileti verilecek. Hem sadece yarışanlar 
değil, maçları izlemeye gelenler de kazanacak; seyirciler 
arasında yapılacak çekilişle bir kişi şampiyonlarla beraber 
yurtdışına gitme fırsatı elde edecek!

Şirketlerin girişlerine kurulan oyun alanları ve şirket 
çalışanlarının fotoğraflarından oluşan cut-out’larla 
Şampiyonlar Ligi öncesi heyecanlı bekleyiş eğlenceli 
bir noktaya taşınmıştı. Aynı eğlence Lig’in her anına 
yansıyacak ve sonbaharda gerçekleşecek Ayhan Şahenk 
Vakfı Herşey Çocuklar için Panayırı ve Doğuş Şampiyonlar 
Ligi Ödül Töreni ile zirveye taşınacak. 

Mini oyun alanlarında animatörler eşliğinde pek çok 
aktivitenin düzenlendiği müsabakaların birbirinden renkli 
anlarını ve ligin renkli anlarını takip etmek için Doğuş 
Şampiyonlar Ligi’ni Facebook ve Instagram hesapları 
üzerinden takip etmeyi unutmayın!

Şampiyonların liginde heyecan zirvedeydi

Do’luların alışveriş 
uygulaması: ZUBİZU

ZUBİZU ile daha iyi yaşamak elinizde; çünkü ZUBİZU, siz daha söylemeden aklınız-
dan ve kalbinizden geçenleri tahmin edebilen yakın bir dost gibi, hayatı kolaylaştırmak 
için her an yanınızda.

İlgi alanlarınız hakkında en son haberleri size ulaştıran, birbirinden renkli tavsiyeler 
veren, şehrin en popüler etkinliklerini önünüze seren ZUBİZU, artık Do’luların alışve-
riş uygulaması olarak da pek çok avantaj sunuyor. 

Do haber ve etkinlikler için Do’lu Hayat’ı takibe devam edin; Do ayrıcalıkları ve daha 
fazlası için ise Doğuş Grubu’nun yeni uygulaması ZUBİZU’yu keşfedin!

ZUBIZU’NUN DO AYRICALIKLARIYLA ZENGINLEŞEN 
DÜNYASI 3 ADIMDA KARŞINIZDA:

ZUBİZU’nun dünyasını 
keşfetmek için 
öncelikle GooglePlay 
ya da AppStore’dan 
ücretsiz olarak ZUBİZU 
uygulamasını indirin. 

1

2

3

Do’da kayıtlı telefon 
numaranızla ZUBİZU 
üyeliğinizi gerçekleştirin. 
BANA ÖZEL bölümünden 
“Do Özel” olarak tanımlanan 
kampanyalardan, 
KAMPANYALAR 
bölümünden de diğer 
avantajlı kampanyalardan 
yararlanmaya başlayın.

ZUBİZU’nuzu kullanarak 
kampanyalardan 
faydalanmak çok kolay. 
ZUBİZU ayrıcalıkları sunan 
marka ve restoranların 
ödeme noktalarına 
gidin, telefonunuzu 
yan çevirin ve ekranda 
çıkan QR kodunu 
gösterin. Gerektiğinde 
QR kodunu söyleyerek 
de ayrıcalıklardan 
faydalanabilirsiniz.
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Biz’d Garanti

CEPTEN KREDI GÖRÜŞMESI
İnternetin hızlanmasını ve erişimin kolaylaşmasını sağlayan 4.5G teknolojisiyle 
Garanti Bankası, müşterilerin rahatça kullanabilecekleri bir yeniliği hayata geçir-
di. Günlük hayatta ve dijital teknolojilerin her alanında müşterilerinin yanında 
olmaya çalışan Garanti, Cep Şubesi’ni kullanan müşterilerin bir danışmanla yüz 
yüze görüşmeye ihtiyaç duyabileceğini öngördü ve Görüntülü Kredi’yi yarattı.

Görüntülü Kredi, Garanti Cep Şubesi’nden kredi başvurusu yaparken aynı 
zamanda bir uzmanla yüz yüze görüşmek isteyenler için yeni ve ideal bir yön-
tem. Hafta içi 09.00 ile 18.00 saatleri arasında verilen hizmetten yararlanmak 
isteyenlerin müşteri temsilcisiyle görüntülü konuşabildiği uygulama; kredi 
başvurusu yapma, sonucu sorgulama ve ürünlerle ilgili bilgi alma imkânı 
sağlıyor. Müşteriler, uygulamada bulunan Kredi Başvurusu adımından Gö-
rüntülü Başvuru butonuna basarak Müşteri İlişkileri Yöneticisi ile görüntülü 
konuşmaya geçiyor. Üstelik kredi onayı sonrası, kredi tutarını Cep Şubesi’n-
den ilgili işlemleri yaparak hesaplarına geçirebiliyorlar.  Böylece dijital plat-
formlara insan dokunuşu sağlanmış ve hizmet kişiye özel hale gelmiş oluyor. 
Ev rahatlığında, şubedeymiş gibi tüm sorulara da kapsamlı yanıt bulunuyor.

BIP’TEKI ILK BANKA
‘Bankanın Servise Dönüşmesi’ yaklaşımını benimseyen Garanti Bankası, bu 
fikirden yola çıkarak müşterilerinin Finansal İnternet Şubesi, Paramatik gibi 
kanalların yanı sıra günlük yaşamlarında kullandıkları dijital platformlarda 
da ihtiyaç duydukları hizmete kolayca ulaşmasını hedefliyor. Bu hedef doğrul-
tusunda, Turkcell’in anlık mesajlaşma uygulaması BiP’le bir işbirliğine imza 
atıldı ve böylece Garanti Bankası, BiP’te yer alan ilk banka oldu. 

Bu dijital kanalla kullanıcılar, BiP uygulaması içinden Garanti Bankası’na 
ulaşarak piyasa bilgilerini ve en yakın Garanti şubeleri ile Paramatik’lerin 
harita üzerindeki yerini öğrenebiliyor. Ayrıca BiP içinden CepBank kullanı-
cıları, arkadaşlarına kolayca ücretsiz para transferi yapabiliyor. Uygulamanın 
menüsünde yer alan ‘Keşfet’ bölümündeki Garanti hesabını takip eden BiP 
kullanıcıları bankayla kolayca iletişim kurabiliyor. BiP uygulamasını kullanan 
Garanti müşterileri, bankadan gelen bilgilendirmelerle kampanya ve özel fır-
satlardan da haberdar oluyor. 

‘YATIRIMCI ILIŞKILERI’ ŞIMDI ANDROID’DE
Garanti, hizmetlerini müşterilerinin hayatlarına entegre etmek için ayrıca 
farklı platformlarda da yer alıyor. Bu yaklaşım, paydaşlarla kurulan şeffaf 
iletişimde de geçerli. Bu yüzden Garanti, paydaşlarının bilgi ihtiyacına 
odaklanarak, yenilikçi yaklaşımıyla yatırımcı ilişkileri uygulamasını And-
roid platformunda hizmete sunan ilk Türk bankası.

İlk olarak 2015 yılında Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesi ve iPad uy-
gulamasını hayata geçiren Garanti, şimdi de Android uygulamasını devreye 

alarak, paydaşlarının en güncel bilgilere, istedikleri her yerden, üç ayrı dijital 
platformda ve iki dilde ulaşabilmesini sağlıyor. 

Yatırımcı İlişkileri iPad uygulaması bu yıl 2015-2016 
Mercury Mükemmellik Ödülleri’nde ‘Uygulamalar’ kate-

gorisinde verilen tek ‘Altın’ ödülü kazandı ve ayrıca ‘Büyük 
Ödül’ün de sahibi oldu. 2015’ten bu yana dünyadaki tüm tablet 

kullanıcılarının yaklaşık yarısına erişim sağlayan Garanti, And-
roid kullanıcılarıyla birlikte bu erişim gücünü ikiye katlamış oldu. 

Hizmetleriyle fark yaratan Garanti 
Bankası, hayatı kolaylaştıracak 
teknolojileri de yanına katarak dijital 
dünyanın hızını yakalıyor. Her geçen 
gün bir yenisini eklediği mobil 
hizmetleriyle müşterilerine akıllı 
telefonları üzerinden geniş imkânlar 
sunan bankanın yeni uygulamaları, 
dijitalde yine ses getirecek.

Dijitalde de 
hizmet garanti



İlk kez 1994 yılında dünyaya tanıtılan Alman harikası Audi A4, yeni nesil modeliyle 
karşımızda. Orta sınıf araçlar kategorisinde her zaman zirveye oynayan Audi A4, 
konforlu ve güvenli sürüşü yeniden tanımlıyor. Güçlü motoru, verimli yakıt kullanımı, 
özel kalite ve tasarım anlayışıyla Audi’nin tüm etkileyici özelliklerini taşıyan bu yeni 
nesil otomobil, en yeni teknolojilerin rehberliğinde ilerliyor.

Porsche, 911 serisinin en hafif modeliyle pistlere hız katıyor. ‘Kuzu görünümlü kurt’ 
olarak tanımlanan bu lüks otomobil, 50 senedir yarışlarda tozu dumana katsa da 
sadece pistlerde değil; yollarda da adrenalini yükseltmeye devam edecek.

Konfor yeniden yollarda

Adrenalin zirveye çıkıyor

S erinin bir önceki versiyonuna göre daha büyük 
boyutlara sahip olsa da Yeni Audi A4 fazlalıkla-
rını üzerinden atıyor, kullanılan motor seçeneği-
ne göre 120 kilograma varan ölçülerde hafifliyor. 

Audi A4’ün orta sınıfın standartlarını değiştiren yenilikleri 
sadece dış görünüşüyle sınırlı değil; sürücü asistan ve gü-
venlik özelliklerinin yanı sıra yeni ve güçlü motorları da 
A4’ün inovatif gücünü destekliyor.

SÜRÜCÜNÜN YANINDA
Yeni Audi A4, tüm zamanların en iyi kopilotu olmaya 

kararlı. Her türlü yol ve trafik durumuna göre planlanmış 
sürücü asistan sistemleri, sadece konforlu ve güvenli bir 
sürüş keyfi sunmakla kalmıyor; Audi A4’ün sınıfında fark 
yaratmasını da sağlıyor. Audi Aktif Şerit Asistanı, sürücü-
nün şeritte kalmasına yardımcı olurken Stop & Go Adaptif 
Hız Kontrolü ve Trafik Sıkışıklığı Asistanı yavaş akan tra-
fikte sürüşü kolaylaştırıyor; yoğun şehir trafiğini çekilmez 
olmaktan kurtarıyor. Park Asistanı, Arka Trafik Asistanı, 
Çıkış Uyarısı, Çarpışma Önleme Asistanı ve Audi Ön Al-
gılama sistemleri ise emniyetli sürüş açısından Audi A4’ün 
donanımını tamamlayan özelliklerinden.  

INOVATIF GÜÇ
Audi A4’ün alanında ayrı bir yerde konumlanmasın-

da sahip olduğu teknolojinin payı büyük. Audi’nin sade ve 

1 967 yılında doğan 911 R efsanesinin sınırlı sayıda 
üretilen yeni nesli, Cenevre Otomobil Fuarı’nda 
tanıtıldı. 500 hp güç üreten motoruyla 0’dan 100 
kilometreye sadece 3.8 saniyede ulaşan 911 R (‘R’ 

İngilizcede yarış anlamına gelen ‘Racing’ kelimesinin baş 
harfini temsil ediyor) 60’lı ve 70’li yıllarda çok sayıda ya-
rışla birlikte Targa Florio’ya katılırken, dünya rekorlarına 
da imza attı. Efsanevi selefi gibi Yeni 911 R de sistemli hafif 
ağırlıkta yapı, yüksek performans ve benzersiz sürüş dene-
yimi sunuyor.

EN HAFIF 911
911 modellerinin en hafifi olan otomobil, sadece 1370 

kilogram ağırlığında. Kaporta ve kanatlar karbondan, ta-
van ise magnezyumdan imal edildi. Bu da otomobilin ağır-
lık noktasını aşağı çekiyor. Arka ve yan camlarda ise hafif 
ağırlıktaki plastik malzemeye yer verildi. Diğer ek unsurlar 
arasında da iç mekanda yalıtımın ve arkadaki tek parça 
koltuğun çıkarma mekanizmasının azaltılması yer alıyor. 
Opsiyonel klima sistemi ve ses sistemine sahip radyo da bu 
hafifletme çalışmalarına feda edildi.

911 R saatte 323 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 100 ki-
lometrede ortalama 13.3 litre tüketiyor. Ayrıca otomobilde 
mümkün olan en hızlı yavaşlamayı sağlayan Porsche Cera-
mic Composite Brake (PCCB) fren sistemi standart olarak 
sunulurken motor sporlarında kullanılan iyileştirmeler, 
Yeni 911 R’nin Porsche Stability Management (PSM) siste-
mi içinde yer alan kontrol sistemlerinde de yer alıyor.

O t o m o b i l

detayları yücelten stil anlayışıyla tasarlanan kontrol paneli, 
bu teknolojik kimliğin görsel temsilcisi. Yeni Audi A4’te bu 
panel Audi sanal kokpitiyle dijital bir boyut da kazanıyor. 
Opsiyonel olan Audi sanal kokpitinde önemli bilgileri par-
lak ve yüksek çözünürlüklü grafikler, harika ayrıntılar ve 
sofistike efektlerle gösteren 12,3 inç LCD ekran bulunuyor.

Yeni Audi A4’le birlikte tasarlanan bir başka özellikse 
ana kontrol işlevi gören MMI kontrol konsepti. En ileri 
teknolojiye sahip bilgi-eğlence sistemi olan MMI Naviga-
tion plus, MMI touch ve 8,3 inçlik geniş bir ekranın yanı 
sıra, döner kumanda düğmesinin üzerinde bulunan, zum 
yapmak ve karakterleri girmekte kullanılan bir dokunma-
tik kontrole sahip.

FARK YARATAN LÜKS TASARIM
911 R’nin gövde yapısı ilk bakışta Carrera’ya benziyor. 

911 GT3’e benzeyen burun ve arka gövde yapısı, Yeni 911 
R’nin doğduğu yer olan Almanya Flacht’taki motor sporları 
departmanına ilişkin ipuçları veriyor. Otomobilin çekiş sis-
temi 911 GT3 RS’den miras alındı. Gövdenin hafif parçaları 
ile şasinin tamamı da 911 GT3’den transfer edildi. Bununla 
birlikte, yolda kullanım amacına uygun olarak gövde tasa-
rımı sabit arka kanat olmadan yapıldı. Ön ve arka çamur-
luklar da 911 GT3’den kopyalandı. Sportif egzoz sistemi 
hafif titanyum malzemesinden üretildi; yeniden tasarlanan 
rüzgarlık kenarı da ön bölüme yerleştirildi. Otomobilin 
yanlarında yer alan Porsche logoları ile gövdenin orta kıs-
mında boydan boya devam eden kırmızı ve yeşil şerit ise 
bu efsanevi otomobilin önceki modeliyle ilişkisinin devam 
ettiğini gösteriyor.
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H avaların ısınmasıyla bahçe ve balkon sezonu da açılıyor. Evinizin her 
alanını daha keyifli hale getirmek, yaşam alanınızı farklılaştırmak için 
ilham kaynağı olan Crate and Barrel, yine farklı zevklere hitap eden 
tasarımlara imza atıyor. Farklı stillere sahip yeni koleksiyonlardan ih-

tiyacınıza uygun olan mobilya ve aksesuarları seçin, bahçenizin keyfini çıkarın.

ISIYI YÜKSELTIN
Bahçenizde yapabileceğiniz en dramatik değişikliklerden biri ona sıcaklık 

katacak bir renk eklemek. Crate and Barrel’ın Union serisinde yer alan kırmızı 
sandalyeler bunun için ideal. İkonik Windsor modelinin yeniden yorumlan-
dığı Union’da, kırmızı ve gri renkteki yemek sandalyelerine alternatif olarak 

sallanan sandalyeler ve bar tabureleri de bulunuyor. 
Kırmızıya kontrast yaratacak koyu tonlar rengin 

çarpıcı yanını öne çıkarıyor. Alfresco serisinin koyu 
kahverengi ve dikdörtgen tasarımları da bu açıdan de-
korasyonu tamamlayıcı özelliğe sahip. Alfresco ayrıca, 
davetlere uygun farklı boylardaki masaları, servis araba-
sı, yan sehpası, bankı, şezlongu ve sandalyesi ile birçok 
bütünleyici parçayı bir arada sunuyor. Bu parçalara ek-
lemek üzere kırmızı minder seçeneği de mevcut.

KLASIK RATTAN
Rattan doku, bahçe mobilyasında bir klasiktir. Rat-

tan, Crate and Barrel’ın Ventura, Calypso ve Calisto se-
rilerinde yine modern ve farklı tasarımlarla baş köşeye 
yerleşiyor. Kalabalık gruplar için ideal oturma alanları 
sağlayan 10 kişilik Ventura yuvarlak oturma grubu ve 
köşe takımı, yine yuvarlak veya kare orta sehpayla ta-
mamlanabilir. Calypso’nın döner koltuğunda içeceği-
nizi yudumlayabilir veya Calisto serisinin ayarlanabilir 
şezlongunda arkanıza yaslanıp güneşin keyfini çıkara-
bilirsiniz. 

Dışarı çıkma zamanı geldi. Yaz, sıcak 
yüzünü gösterirken eviniz de yeni 
sezona hazır. Crate and Barrel’ın 
farklı renk, malzeme ve dokuya sahip 
konforlu dış mekan mobilyalarıyla 
bu yazın keyfi bahçelerde çıkıyor. Dış 
mekanlara kurulmadan önce en yeni 
koleksiyonlarıyla Crate and Barrel 
dünyasını keşfetmeyi unutmayın!

Hayat dışarda güzel

Union Koleksiyonu

Ventura Koleksiyonu

Calypso

Largo Koleksiyonu

MODERN TASARIMLAR
Koyu renk mobilyadan vazgeçemeyenler için şezlong, 

bank, sandalye, koltuk, yan sehpa ve koltuk seçenekleriyle 
Rocha serisi; açık renk mobilya sevenler için ise tik ağa-
cından yapılan Regatta koleksiyonu, bahçede minima-
lizm ve ahşabın sıcaklığını arayanlar için muhteşem bir 
yaz dekoru oluşturuyor. 

Regatta, yuvarlak ve dikdörtgen masa alternatifleri-
nin yanı sıra şezlong, bar ünitesi, yüksek bar masası ve 
sandalyeleriyle kendine özel şık bir dünya yaratıyor. Ay-
rıca, beyaz ve açık mavi minder alternatifleriyle uzun 
yaz günlerine Akdeniz havası katıyor. Metal ayaklarıyla 
uyum sağlayan gri minderli Dune, siyah ipli tasarımına 
eşlik eden sarı yastıklarıyla Morocco ve beyaz, yeşil ve 
mavi renk seçenekleriyle sadeliği ön plana taşıyan Largo 
serileri, bahçe mobilyalarına modern bir yorum katıyor.

D e k o r
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‘’Gelin bahçemizi ekelim’’ diyen Cappadox, 19-22 Mayıs tarihleri arasında 
Kapadokya’nın eşsiz doğasında ikinci kez katılımcıları unutulmaz anların 
eşlik ettiği bir yolculuğa çıkardı. Keşfetmekten üretmeye, büyüleyici 
deneyimlerle yeni ufuklara götüren bu yolculuktaki her bir durak, başka 
bir hayal dünyasının kapılarını araladı.

Gerçek mi, rüya mı?

F antastik bir topografyanın tarihle buluştuğu yeryü-
zündeki sayılı yerlerden biri olan Kapadokya, 19-21 
Mayıs tarihleri arasında kendini müzik, sanat, gast-
ronomi ve sporun birbirinden farklı deneyimlerine 

bıraktı. Bir Pozitif organizasyonu olarak yola koyulan Cap-
padox’un Voltaire’in ünlü kitabı ‘Candide’in son cümlesin-
den alıntı olan “Gelin bahçemizi ekelim’’ çağrısı, aslında 
bu eşsiz festivalin tüm felsefesini özetliyor: “Gelin’’ diyerek 
birlikte hareket etmeye gönderme yaparken ‘’bahçe’’ bu-
lunduğumuz çevre ya da yaşantımızı; ‘’ekip biçmek’’ ise bu 
çevreyi ve yaşantıyı mütevazi bir tavırla şekillendirmek ve 
etrafıyla uyumlu daha doğal bir geleceğe hazırlamak gibi 
metaforik anlamlara uzanıyor. Üç gün boyunca gerçekle-

Kültür Sanat

Yazı  İ r i s  I ş ık
‘’Sessiz Yürüyüş’’ için 
sabah 5’te uyanmayı 
başardık.

Mustafapaşa Koyu

şen tüm etkinlik ve aktiviteler bu metaforu fazlasıyla his-
settirirken farklı ufukların da kapılarını araladı. 

ILK ETKILEŞIM 
Tatildeyken güneş daha doğmadan en son ne zaman 

uyandınız? Belki de hiç. Ancak Kapadokya’nın büyüleyici 
doğası ve Cappadox’un heyecan verici aktiviteleriyle güne 
erken başlamak kaçınılmaz. Bir önceki gece Perili Ozanlar 
Vadisi’nde dinlediğimiz Gevende’nin psikedelik ezgileri ve 
İnsanlar’ın modern elektronik müziği Anadolu’nun ritimle-
riyle buluşturan coşkulu tınıları hâlâ kulağımızda, Kızılva-
di’de gerçekleşen ‘Sessiz Yürüyüş’ için sabah beşte uyanmayı 
başardık. Azıcık uykuyla büyüleyici bir atmosferde Kızılva-

Adam Hurst gündoğumu konseri.

di’ye doğru yola çıkıyoruz. Güneşin doğuşuyla lacivertten 
pembeleşip daha sonra turuncuya çalan mavi gökyüzünde 
süzülen onlarca balon arka plandayken sessiz doğayı, büyü-
leyici coğrafyayı ve Çağdaş Sanat Programı sanatçılarından 
John Körmeling’in çiçeklerle yaptığı ‘Güneşin Boyutu’ adlı 
geometrik yerleştirmesini izliyoruz. Ardından çellist ve bes-
teci Adam Hurst’ün hüzne seslenen ezgilere dayanan coşku 
dolu bir şiir edasındaki müziğine kendimizi bırakıyoruz. 
Neredeyse tüm duyularınıza hitap eden bu deneyimden 
sonra sıra geliyor karnımızı doyurmaya. Uçhisar’ın meyda-
nında yer alan Kadıneli’nde mutfaktaki hamarat kadınların 
elinden çıkma mantı, erişte ve zeytinyağlı sarmaları tattıktan 
sonra yemeğin rehavetiyle biraz istirahate çekiliyoruz. 
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Kısacık uykumuzla depoladığımız enerjiyi ancak Aşk 
Vadisi’ndeki trekkingle atabiliriz. Gündüz saatlerinin 
vermiş olduğu sıcaklık ve vadinin inişli çıkışlı coğrafyası 
4,5 kilometrelik parkuru neredeyse 2 saatte bitirmemize 
neden oluyor. Tamamen doğanın içerisinde sadece kuş 
seslerinin, bazen yılan tıslamalarının eşliğinde ve ara ara 
hiç görmediğimiz ilginç çiçek ve bitkilere rastlayarak ta-
mamladığımız Aşıklar Vadisi parkurundan sonra Göre-
me adeta çölde bir vaha gibi beliriyor karşımızda. Kay-
bettiğimiz gücü yöresel bir lezzet olan Testi Kebabı’yla 
alıyoruz ve Uçhisar’a geri dönüp Bezirhan’da Şirin Panca-
roğlu’nun arpıyla sürreal bir yolculuğa çıkıyoruz. Aslında 
gönlümüzden geçen her an bambaşka deneyimler sunan 
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Cappadox’un tüm aktivitelerinde bulunmak ama seçim 
yapmak zorundayız. Enerji boşaltmak ve depolamak ara-
sında mekik dokuyarak geçirdiğimiz günümüze küçük 
bir ara veriyor ve Uçhisar’ın eteklerinde pembe gökyüzü-
ne karşı güneşi batırıyoruz.

Sıra geliyor Perili Ozanlar Vadisi’ndeki ikinci gece-
ye… Devasa bir şekilde yükselen Peri Bacaları arasında 
önce usta trompetçi Erik Truffaz liderliğindeki grubun 
akustik doğaçlamaları ve caz füzyon tadındaki ezgileri-
ne dalıyoruz. Hemen ardından Güney Amerika’nın tribal 
ritimlerini müziğine taşıyan Oceanvs Orientalis’in İlhan 
Erşahin’in punk saksafonuyla yakaladığı eşsiz uyuma ta-
nık oluyoruz. O an hissettiklerimiz, “Hayal mi gerçek mi” 
dedirtiyor bize. Gerçeklik ve rüya arasındaki çizgi iyice 
inceldiği anda odamıza dönüp hemen uykuya dalıyoruz.

DEVAM EDEN DENEYIMIN 
DIĞER DURAKLARI 
Tam anlamıyla deliksiz bir uykudan sonra ne getire-

ceğini bilmediğiniz yepyeni bir güne gözlerinizi açmak-
tan daha huzur verici ne olabilir ki? Biz de kendimizi 
günün akışına bırakıyoruz. Toprak tonlarının maviyle 
buluştuğu Kapadokya’nın etkileyici manzarası eşliğinde 
Uçhisar Çiftlik Evi’nde açık havada çellist ve Yoga Eğit-
meni Rebecca Foon ile yaklaşık 120 dakikalık bir vinyasa 

Yunan Köyü olan Sinassos, yani Mustafapaşa. Göreme 
ve Ürgüp’ün turistik noktalarından uzakta, kendi halinde 
bir hayat süren bu minik köyde Çağdaş Sanat Programı 
kapsamında Hera Büyüktaşçıyan’ın çalışmalarına göz atı-
yoruz. Büyüktaşçıyan, Konstantin ve Helena Kilisesi’nin 
girişindeki taş kabartmalara ve Kızılçukur’daki üzüm 
bağlarına atıfta bulunarak, bölgedeki en eski tarım ürün-
lerinden olan üzümlerle arkeolojik bir bahçe yaratmış.

Kendini koruyan bu minik eski Yunan köyüne veda 
edip Avanos’a doğru yola çıkıyoruz. Murat Germen’in 
‘Yaşayan Kültür Algı Haritası’ burayı da kapsıyor. Bu ha-
rita sayesinde yaşayan kültürü, insanları, doğayı, dokuyu 
ve yemekleri keşfettikten sonra Uçhisar’a dönüp bu sefer 
güneşin batışını kaçırdığımıza üzülmeyip bulutlar ara-
sından doğan dolunayı Kızılvadi’de gerçekleşen etkileyici 
Dolunay Gecesi’nde Şirin Pancaroğlu ve Rebecca Foon 
eşliğinde selamlıyoruz. Dolunayın yarattığı parlaklıkla 
birlikte, bulutların süzüldüğü gökyüzündeki değişen renk 
oyunları bünyeye dinginlik yayıyor. Bolca huzur depola-
dıktan sonra Perili Ozanlar Vadisi’nde gerçekleşen Cap-
padox’un kapanış partisinde kendimizi müziğin ritimle-
rine bırakmak için yola çıkıyoruz. 

VE SON GECE
Ana sahnede İlhan Erşahin ile Erik Truffaz Quartet 

bizi karşılıyor. Burada ısınma turlarını tamamladıktan 
sonra ayaklarımız bizi daha da hızlanmak için arka tarafa 
doğru götürüyor. Eski Türk ezgilerini psikedelik tınılar ve 
elektronik ritimlerle harmanlayarak kendine özgü bir tür 
yakalayan DJ Mehmed Aslan’la geceyi ve Cappadox de-
neyimini sonlandırıyoruz. Geriye beş duyuya hitap eden, 
“her anı inanılmaz” dedirten, unutulmayacak anılarla 
dolu ve en önemlisi rüya değil de gerçek olan bir Cappa-
dox deneyimi kalıyor.

Gevende

İlhan Erşahin & Oceanvs orientalis

Aşıklar Vadisi

Dolunay Gecesi - Pancaroğlu&Foon

yoga seansı için randevumuz var. Bu seansı diğerlerinden 
ayıran çok önemli iki özellik var: doğayla iç içe olması ve 
Rebecca’nın rahatlama müziği olarak bize çello çalması. 
Tam anlamıyla büyüleyici bir deneyimdi! Hareket, ses 
ve nefesi birleştiren, akışı tamamlayıp tamamen esneten 
bu deneyimle kendimizi ruhen ve bedenen rahatlamış 
hissettikten sonra günümüzü Kapadokya’nın diğer cev-
herlerini keşfetmeye ayırıyoruz. İlk durağımız eski bir 

Kültür Sanat
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Türkiye’nin en yüksek debili ve küresel kuraklıktan en az etkilenen 
havzası üzerinde ilerleyerek denizlere ulaşan Çoruh Nehri, enerji ve inşaat 
sektörlerinin ortaklığından hız alan kapsamlı bir projeye ev sahipliği 
yapıyor. Tüm süreçleriyle Doğuş Grubu’na ait bir proje olan Artvin Barajı 
ve Hidroelektrik Santrali, hem enerji üretiminde hem de bölgenin 
kalkınmasında güçlü bir role sahip.

Yerel kaynakların gücüyle
Artvin Barajı & HES Projesi

Proje

D oğu Karadeniz Bölgesi’nin gökyüzüne uzanan sıra 
dağlarının tam ortasındayız. Çağlayarak akan su-
ların sesi, doğanın sonsuzluğa uzanan görüntüsü-
ne eşlik ediyor. Tam karşımızda ise bu bereketli 

manzaranın içerisinden geçerek tüm Türkiye’yi kalkındıra-
cak özel bir proje yükseliyor. Yüzde yüz Doğuş Grubu pro-
jesi olarak temelleri atılan ve Doğuş Enerji’nin yatırımcı, 
Doğuş İnşaat’ın ana yüklenici olarak yer aldığı, önümüzde-
ki 44 yıl boyunca Doğuş Enerji tarafından işletilecek olan 
Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Aralık 2015’ten bu 
yana Çoruh Nehri’nin sularından elde ettiği enerjiyi elekt-
riğe dönüştürüyor. 332 MW kurulu gücü ve yıllık ortalama 
1 milyar kWh elektrik üretimiyle yaklaşık 400 bin hane-
nin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip 
bu devasa tesis; 180 metre yüksekliği ve 277,9 metre kret 
uzunluğuyla Türkiye’nin en yüksek kemer ağırlık barajı ve 
özel sektör tarafından yapılan en büyük üçüncü baraj olma 
özelliklerini de üzerinde taşıyor. 

İstihdamı destekleyen ve her yönüyle sürdürülebilirli-
ğe katkı sağlayan yatırımlar gerçekleştirmeye öncelik veren 
Doğuş Enerji ile Doğuş İnşaat’ın farklı teknolojileri ve iş 
kollarını bir araya getiren bu mega projeyi beş soruda mer-
cek altına alıyoruz.

Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 
Gönüllü Karbon Sertifikası olan 

VCS’i alabilen Türkiye’nin en büyük 
ikinci barajı olarak küresel ısınmanın 

azaltılmasına katkı sağlıyor.

Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin te-
melleri atılırken nelere öncelik verildi?

Bölgede planlanan on barajdan biri olan Artvin Barajı 
ve Hidroelektrik Santrali, pek çok farklı iş kolunu bünyesin-
de bulunduran geniş kapsamlı bir proje. Proje dahilinde çok 
sayıda personel ve ekiple çalışıldı, uzmanlık gerektiren ekip-
manlar kullanıldı. Dolayısıyla projenin temellerinin atıldığı 
andan itibaren en önemli konu, çalışanların güvenliğinin 
sağlanması ve işin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması oldu. 
Bunun için özel bir kadro oluşturuldu ve kırkın üzerinde uz-
man personel tarafından çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği 
konusunda eğitimler verildi. Düzenli denetlemelerle ekiple-
rin çalışma koşulları ve güvenlikleri kontrol edildi; bakım-
lar yapıldı. Tesislerin inşası ve sonraki süreçte, çevreye karşı 
duyarlı olmak da öncelikli bir konuydu. Bunun için çevreye 
en uygun teknolojiler tercih edilerek mümkün olduğunca 
az toz çıkaran bir tesis yaratıldı. Sürekli olarak toz ölçümleri 
yapıldı ve arıtma tesisleri kuruldu. Böylelikle hem çalışanlar 
hem de çevredekiler için koşullar iyileştirildi.
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Yenilenebilir enerji kaynağı olan 
Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 
yaptığı üretimle yılda 525.000 tCO2e 

karşılığında karbon emisyonuna engel 
olmakta.

Projenin tamamlanması ne kadar sürdü ve 
bu süreçte ne kadar yatırım yapıldı? Artvin 

Barajı ve HES projesini farklı kılan özellikler neler?
Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali tesisinin in-

şaatına Ocak 2011’de başlandı ve bu ölçekte bir proje için 
rekor sayılabilecek hızda, 60 ayda tamamlanarak 2015 so-
nunda elektrik üretimine başlandı. Proje süreci boyunca 
920 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirildi.

Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi, 180 
metre yüksekliğiyle kendi tipinde Türkiye’nin en yüksek 
barajı olma özelliğini taşıyor. Ayrıca burası bir hidroe-
lektrik santrali olduğu için suyun enerjisinden yararla-
nılıyor. Bu da projenin çevre dostu olmasındaki en bü-
yük etken. 

Proje, bir mega proje olarak kurgulandığı için yapım 
aşaması sırasında pek çok farklı teknoloji bir arada kulla-
nıldı. Teknik olarak söylemek gerekirse büyük kapasiteli 

Çoruh Vadisi Yaban Hayatı 
Geliştirme sahası içerisinde yer 

alan bu projede Çevre ve Orman 
Bakanlığı’yla koordineli şekilde 

özellikle yaban keçileri başta olmak 
üzere, bölgede yaşayan yaban 

hayvanlarının popülasyonlarının 
korunması amacıyla pek çok çalışma 

sürdürülmekte.

Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin in-
şası sırasında hangi özel teknikler kullanıl-

dı? Temellerin atıldığı ilk günden tamamlanmasına 
dek, yapım sırasında hangi aşamalardan geçildi, 
nasıl bir çalışma planı izlendi?

Baraj inşaatına başlanabilmesi için baraj kazılarının 
yapılabilmesi, baraj kazılarının yapılabilmesi için de baraj 
gövde sahasında akışı devam eden Çoruh Nehri’nin bir 
derivasyon tüneliyle çalışma sahasından uzaklaştırılması 
gerekiyordu. Dolayısıyla proje, derivasyon tünelinin inşa-
sıyla başladı ve planlandığı gibi 18 aylık bir sürede nehir, 
derivasyon tüneline çevrildi. 

Baraj sahası içinden geçen mevcut Artvin-Erzurum 
devlet yolunun bir bölümünün de baraj sahasından uzak-
laştırılması gerekiyordu. Baraj projesi bünyesinde dip sa-
vak olarak düşünülen tünel, ilk etapta Artvin-Erzurum yo-
luna hizmet edecek şekilde tekrar dizayn edildi, mevcut yol 
tünele aktarılarak baraj sahasından uzaklaştırıldı. 

Suyun inşaat sahasına girmesini önlemek için memba 
ve mansap batardoları yapıldı ve kesişen kazık uygulama-
sı gerçekleştirildi. Bu metodun Türkiye’de ilk kez yapıldı-
ğını ve bir Doğuş Grubu firması olan Ayson Geoteknik 
tarafından başarıyla uygulandığını da ayrıca belirtmek 
gerekir. Tüm bu yöntemlerle baraj kazısı için kuru bir 
ortam sağlandı. Ayrıca hem yamaçlarda hem de tabanda 
zayıf zemin kazıları yapılarak yüzeyin dış etkenlerle aşın-
dırılmış kısmı alındı ve sağlam ana kayaya ulaşıldı. 

Zemin hazırlıkları tamamlandıktan sonra gövde be-
ton imalatlarına başlandı. Çok fazla miktarda gövde beton 
imalatı yapmak gerektiği için büyük çaplı bir beton tesisi 
kuruldu. Üretilen betonları taşıma amaçlı olarak konve-
yör bant sistemi uygulandı ve beton kalıpların montajını 
yapmak için ikisi 64 ton, diğer iki tanesi de 40 ton olmak 
üzere dört adet büyük kapasiteli kule vinç kuruldu. 

Baraj inşaatı devam ederken mevcut yolun tama-
mının daha üst kotlardaki yeni yerine taşınması gereki-
yordu. Bu bağlamda relokasyon yollarının inşası da aynı 
hızla devam etti. Relokasyon yollarının inşası bünyesinde 
de üç adet viyadük, altı adet köprü ve yine bunlara hi-
tap eden daha küçük çapta dört ayrı beton santrali ve biri 
memba diğeri de mansap bölgesinde olmak üzere iki adet 
konkasör tesisi kuruldu. İnşaat süreci boyunca betonun 
harcında kullanılacak agrega hammaddesi için, bir taşo 

beton santrallerinin kullanılması ve bant sistemiyle beton 
taşınması projede uygulanan yenilikçi yöntemlerden  yal-
nızca birkaçı. Tüm süreçte sadece Türkiye’den mühendis-
ler ve işçilerle çalışılmış olması ise projenin ayrı bir yerde 
durmasını sağlıyor.

Proje
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Yılda 1.026.000.000 kWh 
enerji üretiliyor ve 
400.000 hanenin elektrik 
ihtiyacı karşılanıyor. 

Tesisin 
kapsadığı 

alan 
5 km2

Barajın 
yüksekliği 
180 m

Kret 
genişliği 
8 m

Kret uzunluğu 277.90 m 

Proje 
60 ayda 

tamamlandı

20.000.000 litre motorin tüketildi

34.000 ton 
demir kullanıldı

550.000 ton 
çimento kullanıldı

36 km yeni yol inşa edildi

1300
Doğuş personeli 
çalıştı

Baraj ve yol inşaatında 
2.200.000 m3  beton üretildi 36 tünel, 

3 viyadük 
yapıldı

Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali

cağı işletmesi yapılmadı. Mümkün olduğunca kazıdan çı-
kan malzemeler kırma eleme tesisinde kırılarak yapımda 
tekrar kullanıldı ve böylelikle de bir taş ocağı işletmesi ya-
pılmadan, çevreye verilecek zarar en az düzeye indirildi. 
Çıkan malzemeler geri kazandırıldığı için işin sonunda 
büyük çapta atık depolarına ihtiyaç duyulmadı, böylelikle 
de çevre kirliliğine yol açılmadı.

Proje dahilinde çok sayıda personel 
ve ekiple çalışıldı; uzmanlık 

gerektiren ekipmanlar kullanıldı. 
Dolayısıyla projenin temellerinin 
atıldığı andan itibaren en önemli 

konu, çalışanların güvenliğinin 
sağlanması ve işin sağlıklı bir şekilde 

sonuçlandırılması oldu.

Artvin Barajı ve HES Projesi, kurulduğu böl-
genin kalkınmasında da önemli bir rol oy-

nuyor. Projenin bölgeye katkıları nedir?
Baraj yapımı sırasında tesiste iki bine yakın personel 

çalıştı. Çalışanların büyük bir kısmı bölgeden seçildi-
ği gibi, işletmeye geçildikten sonra işletme personeli de 
bölge halkından sağlandı. Bunun dışında projenin gerekli 
satın alımları da mümkün olduğunca yerel tedarikçiler-
den yapıldı. Bu da elbette yerel firmaların bu işten kazanç 
sağlaması için bir fırsat sundu. Aslında barajla birlikte 
bölgede yaşayan halk için yeni olanaklar ortaya çıktı. 

Proje öncesinde, baraj sahasından geçen Artvin-Er-
zurum devlet yolunun standardı çok düşüktü, özellikle 
yağışlı günlerde sık sık trafiğe kapanıyordu. Ayrıca bu yol 
üzerindeki ulaşımın maliyeti yüksek olduğu gibi konforu 
da oldukça düşüktü. HES alanının inşasıyla birlikte gölün 
altında kalacağı için bu yolların yenilenmesi gerekti. Bu 
yenilenme süreciyle birlikte toplamda 36 kilometre yol 
yapıldı. Bunun 23 kilometresi devlet yolu; 13 kilometresi 
de köy yolu standardında. Bunlarla beraber toplamda 36 
tane tünel inşa edilerek bölgedeki ulaşım çok daha rahat 
ve güvenli bir hale getirildi. Böylelikle gelecekte yatırım-
lar, bölgeye çok daha kolay ulaşacak.

Ayrıca, sosyal sorumluluk bilinciyle bölgedeki öğren-
cilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara meslek 
kazandırmak için Ayhan Şahenk Meslek ve Teknik Ana-
dolu Lisesi inşa edildi. Son derece modern 24 derslik ve 
meslek laboratuvarlarına sahip olan bu okul, Mart 2014’te 
hizmete açılarak Artvin Valiliği’ne devredildi.

Bunların yanı sıra, Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliş-
tirme sahası içerisinde yer alan bu projede Çevre ve Orman 
Bakanlığı’yla koordineli şekilde özellikle yaban keçileri 
başta olmak üzere, bölgede yaşayan tüm yaban hayvan-
larının popülasyonlarının korunması amacıyla pek çok 
çalışma sürdürülmekte. Bu hayvanların takibi için GPS 
tasmalar, fotokapanlar; teleskop ve drone gibi gelişmiş 
ekipmanlar kullanılarak yaban hayvanlarının hareketleri 

ca az toz üretecek uygulamalar tercih edildi. 
Hidroelektrik santralleri yenilenebilir enerji kay-

naklarıdır; suyun potansiyel enerjisinden yararlanarak 
elektrik üretirler. O yüzden genel olarak hidroelektrik 
santralleri çevre dostudur. Bunun dışında, Artvin Barajı 
ve Hidroelektrik Santrali bünyesinde baraj ve göl sahası 

teknolojik olarak izleniyor. Kaçak avcılığın da önüne ge-
çecek bu önlemler sayesinde, yaban hayatı korunacak ve 
yaban hayvanı popülasyonunun artışı sağlanacak.

Hidroelektrik santralleri, yenilenebilir 
enerji kaynaklarıdır; suyun potansiyel 

enerjisinden yararlanarak elektrik 
üretirler.

Projenin çevre dostu olduğundan bahsetmiş-
ken; baraj ve hidroelektrik santralinin inşası 

sırasında çevreyi korumak adına nelere dikkat edil-
di? Projenin çevreye katkıları neler oldu?

Projenin yapım aşaması boyunca çevreye zarar ver-
meyecek yöntemler kullanıldı ve tesisler çevre dostu 
teknolojilerle planlandı. Santralin etrafında da özel bir 
koruma yapıldı; atık sularımız önce çökertme havuz-
larında çökeltilerek dinlendirildi ve atık suların içme 
suyuyla karışmaması için arıtma tesisleri kullanıldı. 
Böylece suların geri dönüşümü sağlandı. Ayrıca belirli 
periyotlarda toz ölçümleri yapılarak mümkün olduğun-

da oluşturulduğu için bölgenin ikliminde nem artışı sağ-
landı. Hem inşaat sırasında hem de sonrasındaki dönem-
de bölgenin yeşil kalmasını sağlamak adına yamaçlarda 
teraslandırma ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Bu da 
ileride, başta bitki örtüsü olmak üzere, canlı yaşam için 
daha elverişli bir ortam yaratacak.
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Ş ahenk İnisiyatifi 2014 yılında, Türkiye’de ve dünya 
çapında insanların yaşamında anlamlı etki yarat-
mak ve Türk kültürü ve değerlerini tüm dünyaya 
tanıtmak amacıyla, Doğuş Grubu’nun Yönetim 

Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk tarafından bir sosyal etki 
platformu olarak hayata geçirildi. İnisiyatif dünya mirası, 
gençlik, çocuklar ve iyi yaşlanma da dahil olmak üzere 
çok sayıda platforma sürekli destek sağlayarak sosyal 
değişimin önünü açıyor. İnisiyatif ’in destek sağladığı en 
önemli projelerden biri ise; tarihin sıfır noktası olarak ka-
bul edilen Göbeklitepe.

Göbeklitepe, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Şanlı-
urfa’nın yaklaşık 12 kilometre kuzeydoğusunda bulunan 
bir dağ sırasının tepesinde yer alıyor. Bulunduğu yer iti-
barıyla da, “Bereketli Hilal” olarak bilinen Fırat ve Dicle 
Nehirleri ile filizlenen Mezopotamya’nın bir parçası. Gö-
beklitepe ören yerinde sürdürülen kazılar; insanoğlunun 
avcılık ve toplayıcılıkla uğraştığı düşünülen bir dönemde, 
aslında ileri düzeyde mimarlık ile uğraştığına ve dinsel 
bir tapınak yapmış olduğuna dair bulgular elde ederek, 
neolitik döneme ilişkin yeni ve şaşkınlık yaratan bilgiler 
sağladı. Göbeklitepe’de yürütülen arkeolojik çalışmalarda 
edinilen bulgular ve bu bulgulardan çıkarılacak bilimsel 
sonuçlar insanoğlunun tarihi açısından büyük önem ta-
şıyor. 

Mevcut bilgilere göre yerleşik yaşamın ve teknoloji-
nin olmadığı düşünülen bir devirde, bu büyüklükte sa-
natsal olarak işlenmiş yapıların nasıl inşa edildiği merak 
konusu olmaya devam ediyor. İngiltere’de bulunan Stone-
henge ve Mısır Piramitleri için de sorulan benzer soru-
lar bugün, Stonehenge’den 7000, Piramitler’den 7500 yıl 
eski olan ve uygarlık tarihine yön verecek nitelikte olduğu 
düşünülen Göbeklitepe için de soruluyor. Göbeklitepe’de 
açığa çıkarılacak bulgular, avcı-toplayıcı topluluklar ve 
neolitik döneme ilişkin arkeoloji tarihine yön verebilecek 
bilgilerin açığa çıkmasını sağlayabilecek nitelikte. 

Göbeklitepe, insanoğlunun birlikte inşa ettiği bilinen 
en eski anıtı olması nedeniyle, ilklerin ötesinde, bir an-
lamda tarihin sıfır noktasını oluşturuyor. Günümüzden 
12 bin yıl öncesine ait bir kültür mirası olan Göbeklitepe 
yatırımı ve uluslararası tanıtım çalışmaları, Şahenk İnisi-
yatifi’nin de ilk global projesi olma özelliğini taşıyor.

Şahenk İnisiyatifi, koruma ve kazı çalışmaları yoluyla 
bu kıymetli alana dair bildiklerimizi genişletmek üzere, 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 20 
yıllık bir ortaklık imzaladı. Şahenk İnisiyatifi, sadece ilk 
aşama için 15 milyon doları aşan Göbeklitepe yatırımı ile 
bu önemli alanda yürütülecek araştırma ve koruma çalış-
malarını destekliyor. Yatırımın 20 yıllık bir süreyi kapsa-
ması da, Şahenk İnisiyatifi’nin Göbeklitepe’ye olan uzun 
vadeli bağlılığını ve kararlılığını gözler önüne seriyor. 

Göbeklitepe’nin dünya lansmanı için tüm dünya li-
derlerinin bir araya geldiği Davos’ta düzenlenen Dünya 
Ekonomik Forumu seçildi. Bunun nedeni ise, insanlar 
arası işbirliğinin ilk örneğini temsil eden Göbeklitepe’nin 
bu özelliğinin duyurulması ve tüm dünyanın insanlar 
arasındaki ilk işbirliğinin kanıtından haberdar olmasını 
sağlamaktı. Bu çerçevede en ince detaylarına kadar düşü-
nülmüş bir lansman organizasyonu gerçekleştirildi.

Stonehenge’in 7000, Mısır Piramitleri’nin ise 7500 yıl öncesine doğru bir yolculuğa çıkıyor; 
insanlık tarihine dair bildiğimiz tüm bilgilerin yeniden yazıldığı Göbeklitepe’de tarihin sıfır 
noktasına ulaşıyoruz. Burada yapılan keşiflerle, tarih öncesi yaşama dair günümüze ulaşan 
tüm bulgular bizi bambaşka bir aydınlığa kavuşturuyor. Geçmiş ile geleceği yepyeni bir 
noktada buluşturan Göbeklitepe, Şahenk İnisiyatifi’nin en önemli sosyal yatırımı Göbeklitepe 
Projesi İnisiyatifi’nin ilk global projesi olarak gün yüzüne çıkıyor.

Tarihin sıfır noktası 
Göbeklitepe

T a r i h

Fotoğraf :  Nat ional  Geographic
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Global lansmanın ilk adımlarından biri dünyanın en 
büyük kâr amacı gütmeyen eğitim ve bilim organizas-
yonlarından National Geographic ile birlikte işbirliğine 
gidilmesi oldu. National Geographic tarafından hazırla-
nan Göbeklitepe tanıtım filmi, Dünya Ekonomik Foru-
mu’nun ilk gününde düzenlenen galaya katılacak seçkin 
davetlilere interaktif bir davetiye ile gönderildi. 

Göbeklitepe’nin gala etkinliği, üst düzey katılımcılar-
la Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk 
ev sahipliğinde gerçekleşti. Galada Ferit F. Şahenk, dünya 
liderlerine insanoğlunun bilinen en erken dönem anıtına 
desteklerini göstermeleri çağrısında bulundu. Herkesi, 
yeni kuşaklara ilham vermek üzere izini bırakmaya davet 
etti ve Göbeklitepe’yi, Türkiye’nin bu çok değerli hazi-
nesini, tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Dünya Ekono-
mik Forumu’nun merkezine yerleştirdiklerini ifade etti. 
Dördüncü sanayi devriminin eşiğinde ve muazzam bir 
küresel değişimin yaşandığı bir dönemde, yeniden işbir-
liği yapma zamanının geldiğini belirten Şahenk, Göbek-
litepe’yi tüm dünyaya daha da yakından tanıtmak ama-
cıyla Davos’un seçildiğini söyledi. Konuşma sonrasında, 
dünyaca ünlü soprano Emma Shaplin ile Mercan Dede 
birlikte sahne alarak unutulmaz bir performansa imza 
attılar. Gecenin sonunda gala davetlilerine dünyaca ünlü 
koku tasarımcısı Christophe Laudamiel tarafından yine 
Göbeklitepe’ye özel olarak hazırlanan parfümlü mumlar 
hediye edildi.

Davos’taki lansmanın dikkat çeken diğer unsurla-
rından biri ise Göbeklitepe’de üzerinde vahşi hayvan 
resimlerinin kazılı olduğu T-biçimli sütunların bire bir 
versiyonu olan buzdan heykellerdi. 2 metre boyutundaki 
heykeller katılımcıların ve dünya basınının büyük ilgisini 
çekti. 

Davos’taki büyük lansman sonrası Şahenk İnisi-
yatifi, Göbeklitepe’deki çalışmalarına devam ediyor. 
İnisiyatif, tarihi alanının öneminin tam olarak anlaşı-
labilmesine yardımcı olacak kazıları 20 yıl boyunca des-
teklemenin yanı sıra, ziyaretçiler için dünya standart-

T a r i h

larında bir deneyim merkezi de inşa edecek. 2016 yılı 
sonunda ziyarete açılması planlanan Ziyaretçi Merkezi 
yenileme çalışmaları sürerken, bir yandan da kazı ala-
nında bugüne kadar ortaya çıkarılan eserlerin hava şart-
larına karşı korunmasını sağlayacak bir çatı projesi de 
başladı. Çatı projesi inşaatı süresince Göbeklitepe arke-
olojik alanı ziyaretçilere kapalı olacak. Şahenk İnisiyatifi 
dünya çapında yürüteceği iletişim çalışmaları ile henüz 
yeterince keşfedilmemiş bu ikonik yeri global bir marka 
haline getirerek, ziyarete teşvik edecek.

H A B E R
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3Kumbara’ya uluslararası ödül
Doğuş Grubu’nun Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği, Para 
Durumu ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nin de 
katkıları ile gerçekleştirdiği 3Kumbara Finansal Okuryazarlık 
Eğitim Programı bu dönem; İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, 
Çanakkale, Samsun, Sakarya, Ordu ve Kastamonu’da eğitimler 
vermeye devam ediyor. Dört yıldan beri düzenlenen ve 
bu süre içerisinde 48 ilde 372 bini aşkın öğrenciyi tasarruf 
ve birikim gibi kavramlarla tanıştıran 3Kumbara çocuklara 
hayal kurmayı ve o hayale ulaşmak için basit ev ekonomisi 
kurallarını uygulamayı da öğretiyor. 2017 sonuna kadar 
81 ilde 500 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen proje, 
Child and Youth Finance International (CFYI) tarafından 
Küresel Sivil Toplum Liderliği Ödülü’ne layık görüldü. CFYI, 
küresel düzeyde çocuk ve gençlere yönelik bütün finansal 
okuryazarlık ve erişim projeleri, programları ve girişimlerin 
temsil edildiği bir platform olarak dünya çapında fark yaratan 
işlere imza atıyor.

Yaşa Devam'a Altın Pusula ödülü
Yaşa Devam Platformu, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nı kutlamak amacıyla 
Doğuş Grubu Ayazağa Binasında Yaşa Devam Postanesi kurdu. Doğuş Grubu 
çalışanları büyüklerini mutlu etmek için, özel olarak tasarlanmış Yaşa Devam 
kartpostallarına sevgi mesajlarını ve iyi dileklerini yazdı. Gönderimleri Yaşa 
Devam Platformu tarafından gerçekleştirilen kartpostallar Doğuş Grubu 
çalışanlarının ailelerinin ve yakınlarının günlerini güzelleştirdi. Platformun 
bir diğer çalışması ise Darülaceze Başkanlığı işbirliği sonucunda inşaatına 
başlanan Ziyaretçi Merkezi. Darülaceze içerisinde yer alan Ziyaretçi Merkezi’nde 
Darülaceze kuruluşunu ve tarihini aktaran, içerisinde yaşayanların gerçek yaşam 
öykülerinin de paylaşıldığı bir sergi alanı bulunacak. Altın Pusula Türkiye Halkla 
İlişkiler Ödülleri’nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde ödül kazanan 
Yaşa Devam Platformu, Türkiye’de iyi yaş alma konusuna odaklanan ilk ve tek 
platform olarak çalışmalarıyla topluma katkı sağlamaya devam ediyor.

Kadın 
gücünün 
arkasında
Garanti Bankası, Birleşmiş 
Milletler Uluslararası Ticaret 
Merkezi (ITC) ve Kadın Girişimciler 
Derneği’nin (KAGİDER) işbirliğiyle 
1-2 Eylül 2016 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirilecek 
Kadın Tedarikçiler Forumu’na 
destek veriyor. Kadın girişimcilere 
uluslararası pazarlarda yeni iş 
fırsatları yaratmak amacıyla 
düzenlenecek etkinliği tanıtmak 
için, 8 Mart 2016 Salı günü Garanti 
Bankası Genel Müdürlüğü’nde 
Kadın Girişimcilerin Yeni 
Pazarlara Açılımı başlıklı 
bir toplantı gerçekleştirildi. 
KAGİDER Başkanı Sanem 
Oktar ve ITC İş ve Kurumsal 
Destek Birim Müdürü Aicha 
Pouye’nin katıldığı etkinliğin açılış 
konuşmasında Garanti Bankası 
Genel Müdür Yardımcısı Nafiz 
Karadere, “Toplantının bu yıl 
Türkiye’de yapılmasının, girişimci 
kadınlarımız açısından büyük 
önem taşıdığına inanıyoruz. 
Özellikle tekstil, turizm ve bilişim 
teknolojisi alanlarında faaliyet 
gösteren şirketlerin, ulusal ve 
uluslararası satın alma yetkilileriyle 
bir araya gelmesinin, çok 
büyük fırsatlara kapı açacağını 
düşünüyoruz” dedi.

Biz’den Haberler

Finansa global bir  
bakış açısı
Doğuş Holding İnsan Kaynakları ve Harvard Business School işbirliği ile yürütülen 
HBX CORe programının ikinci dönemi Grup şirketlerinden 71 kişinin katılımı ile 
tamamlandı. Yoğun çalışmalarının sonunda; Akcan İslamoğlu (Salıpazarı) ve Şahika 
Balbay Demiroğlu (VDF) programı yüksek onur derecesiyle tamamlarken;  Basat 
Okay (VDF), Burçin Çevik (Otomotiv), Deniz Yıldız (Holding), Derya Kondumer 
(Crate and Barrel), Güler Barın (Holding) ve Ufuk Akdere (Otomotiv) programı 
onur derecesiyle tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Özverili çalışmalarını 
ve başarılarını kutlamak için düzenlenen törende katılımcılar ödüllerini Doğuş 
Holding CEO’su ile Doğuş Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Ebru Esmen 
Mete’nin ellerinden aldılar. Bugüne kadar 78 kişinin katıldığı HBX CORe programı, 
‘Economics for Managers’, ‘Business Analytics’ ve ‘Financial Accounting’ olmak 
üzere üç ana başlık altında toplanıyor. Program katılımcıların da hemfikir olduğu 
gibi zorlu ve yoğun geçse de dünyanın farklı yerlerindeki kurumsal katılımcılara 
sanal ortamda fikir paylaşımı sağladığı ve global bir ağ yaratmanın önünü açtığı 
için keyifli bir süreci de beraberinde getiriyor. Sadece finansçılar için değil, farklı iş 
geçmişine sahip olsa da finans alanında yeni bir bakış açısı kazanmak isteyenler 
için de faydalı bir içerik sunuyor.

Risk yönetiminde  
bir adım önde
24 Mayıs günü Grand Hyatt’ta Doğuş Holding Risk 
Yönetimi ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen 
Risk Yönetimi Toplantısı, 26 farklı şirketimizden 
45 yöneticimizi bir araya getirdi. Hüsnü Akhan’ın 
açılışını yaptığı toplantıda farklı şirketlerimizin 
risk yönetimi bakış açılarını anlatmalarının yanı 
sıra “Resilience” ve “Yeni Dünya Düzeninde Marka 
Yönetimi” konularında keyifli sunumlar dinledik.

Antur Turizm’e 
ödül
Antur Turizm, bu yıl dördüncüsü 
gerçekleştirilen ACE of M.I.C.E. 
Kongre, Toplantı ve Etkinlik 
Ödülleri’nde “DĞŞTALKS 2015” 
toplantısıyla En İyi Etkinlik 
kategorisinde, altı rakibini geride 
bırakarak birincilik ödülünün 
sahibi oldu. Antur Turizm Genel 
Müdürü Şebnem Özlem ödülü, 
projede emeği geçen ekip 
arkadaşlarıyla beraber aldı. Antur 
Turizm’e birinciliği getiren etkinlik 
6-8 Kasım 2015 tarihlerinde 
Antalya’daki Rixos Premium 
otelinde, Doğuş Grubu’nun 
önde gelen 600 yöneticisinin 
katılımıyla gerçekleştirilmişti. 
Yaratıcı fikirlerin, yeni teknolojilerin 
ve görselliğin öne çıktığı etkinlik, 
hikâye anlatıcılığı (storytelling) 
konseptiyle kurgulanmış ve 
Türkiye’den ve dünyadan ilham 
verici konuşmacıları ağırlayarak 
misafirlerine etkileyici bir deneyim 
yaşatmıştı.

Gençlerden kamu spotu
Doğuş Otomotiv’in, toplumun her kesiminde trafik güvenliğiyle ilgili pozitif 
değişim yaratmak amacıyla hayata geçirdiği Trafik Hayattır Platformu, üniversite 
öğrencilerini trafik güvenliğiyle ilgili düşünmeye ve üretmeye teşvik edecek 
yepyeni bir projeye imza attı. Kamu Spotu Yarışması için gençlere bir çağrıda 
bulunan platform, trafik kuralları ve güvenlik konularında en çarpıcı mesajı 
verecek senaryoları topladı. Kasım ayında başlayıp Mart ayına kadar devam eden 
ve yoğun ilgi gören yarışmanın sonucunda, 2016’nın kamu spotu gençlerin bu 
senaryoları arasından seçildi. Yarışmada birinci olan Korhan Topçu senaryosunu; 
Vizontele, G.O.R.A, Yahşi Batı, Aşk Tesadüfleri Sever gibi filmlerin ünlü yönetmeni 
Ömer Faruk Sorak ile yeniden çekme şansı yakaladı. Erdem Akakçe, Güven Hokka, 
Deniz Özerman gibi oyuncuların yer aldığı ‘Emniyet Gelecektir’ isimli kamu 
spotunun yaz aylarında ekrana gelmesi planlanıyor.
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Hayatın her anında eşitlik

Uğurböceğinin şansı

Sürdürülebilir  
yaşamın ‘garanti’si 
Garanti Bankası, operasyonlarını çevre dostu hale 
getirmek için geliştirdiği Çevre Yönetim Sistemi 
kapsamında ISO 14001 sertifikalı binalarda çalışanlarının 
oranını yüzde 100’e yükseltti. Banka böylece, kurumların 
sebep olabilecekleri çevre zararlarını en aza indirmeyi 
temel alan sertifikasyonu Türkiye’de en yaygın ve 
kapsamlı uygulayan kurum olma başarısını gösterdi. 
Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil bu başarıyla 
ilgili yaptığı konuşmada banka olarak duydukları gururu 
dile getirdi, ayrıca Aralık 2015’te Birleşmiş Milletler’in 
Paris’te düzenlediği iklim değişikliği konferansında 
hazırlanan ve tüm dünyayı iklim değişikliğiyle 
mücadeleye çağıran Paris Pledge for Action için de imza 
attıklarını müjdeledi.

Sahneyi sevdiler
Doğuş Grubu çalışanları, tiyatro sahnesindeki yeteneklerini konuşturmayı 
sürdürüyor. Doğuş Otomotiv ve Doğuş Teknoloji çalışanlarından oluşan 
Sahne-D Bir’iz ekibi, 12 Haziran tarihlerinde, Lorca’nın ‘Kanlı Düğün’ 
adlı eserinden uyarlanan ‘Aşk Yas Ak’ oyunuyla sahnedeydi. Ekip geçen 
yıl Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı’ndan uyarlanan ‘Sinekli Dağ’ 
oyunuyla sahnelere merhaba demiş ve izleyicilere keyifli dakikalar 
yaşatmıştı. Elde ettiği gelirle Koruncuk Vakfı’na desteğini sürdüren 
Sahne-D Bir’iz ekibi bu seneki oyunuyla izleyiciyi ters köşeye yatırıyor ve 
1930’ların İspanya’sında geçen aşk, ölüm gibi hayati temaları şiirsel bir 
dille sahneye koyuyor.

Bir adım daha
Doğuş Grubu, kadın çalışanların sadece iş 
değil, hayatın her alanında eşit olması ve 
ülke ekonomisinde daha aktif rol alması 
konusundaki duyarlılığını Birleşmiş Milletler 
Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayarak 
bir kez daha ortaya koydu. Grup attığı bu imzayla 
cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik 
sağlanmasından bu alandaki gelişimin ölçülmesi 
ve halka açık raporlanmasına kadar bir dizi 
taahhütte bulunmuş oldu. Doğuş Grubu CEO’su 
Hüsnü Alkan konuyla ilgili yaptığı konuşmada 
kadınların konumunu daha da iyileştirmenin, 
iş ve sosyal hayatta daha etkin olmalarını 
desteklemenin, Grup’un öncelikli amaçları 
arasında yer aldığına dikkat çekti.

n11.com cephesinden güzel havadisler var. Türkiye’nin 
en iyi e-ticaret platformlarından n11.com, dünyanın 
en prestijli satış ve müşteri ilişkileri ödülleri olarak 
kabul edilen Stevie Awards’un bu yılki töreninden 
Türkiye’ye üç ödülle döndü. Las Vegas’taki Paris 
Hotel’de düzenlenen törende n11.com, E-Ticaret 
Sektörü Müşteri Hizmetleri ve Yılın Arka Ofis Müşteri 
Hizmetleri Ekibi kategorilerinde bronz; Yılın İletişim 
Merkezi kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu. 
Şirket, 40’tan fazla ülkeden 2100’ü aşkın kurum ve 
yöneticinin yarıştığı organizasyonda, 200 uluslararası 
yöneticinin değerlendirmeleri sonucu ödüle layık 
görüldü. Haziran 2012’de Türkiye’deki en büyük 
e-ticaret yatırımı olarak kurulan n11.com, aldığı 
ödüller kadar elde ettiği rakamlarla da başarısını 

gösteriyor: Üç yılda 2 milyar liralık ticaret hacmine 
ulaşan n11.com, ziyaretçi sayısını da iki katına 
çıkardı. Yaklaşık 6 milyon üyesi olan ve yıllık 400 
milyona yakın ziyaretçi sayısına ulaşan n11.com’un 
bünyesindeki işletmelerin devlete sağladığı gelir ise 

üç yılda 290 milyon lirayı buldu.
Şirket son zamanlarda ayrıca, mizah dolu viral 

videolarıyla ünlü Batesmotelpro ile işbirliğinin bir 
ürünü olan ‘Budur!’ film serisiyle de adından söz 

ettiriyor. n11.com resmi YouTube hesabında, n11.
com resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla ve 
ayrıca n11.com tema sayfasından takip edilebilen 
film serisinde sürprizlerle dolu marka ve alışveriş 
deneyimleri eğlenceli bir dille hayatın içinden 

tespitlerle anlatılıyor.

Biz’den Haberler

Yaşamın tüm alanlarında toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması ve kadın çalışanların 
ülke ekonomisinde daha aktif rol almasının 
gerekliliğine inanan Doğuş Grubu, bu alandaki 
duyarlılığını Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi 
Prensipleri’ne imza atarak bir kez daha ortaya 
koydu. Doğuş Grubu, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 
ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının 
Güçlenmesi Birimi ortaklığında oluşturulan 
Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri’ne (WEP) 
attığı imza ile cinsiyet eşitliği için üst düzey 
kurumsal liderlik sağlanmasından, bu alandaki 

gelişimin ölçülmesi ve halka açık raporlanmasına 
kadar bir dizi taahhütte bulunmuş oldu. Doğuş 
Grubu CEO’su Hüsnü Akhan, Kadının Güçlenmesi 
Prensipleri’ne attıkları imzayı, uzun yıllardır 
yürüttükleri yoğun çalışmaların yeni bir halkası 
olarak nitelendirerek, “Kadınlarımızın konumunu 
daha da iyileştirmek, iş ve sosyal hayatta daha etkin 
olmalarına destek olmak grup olarak öncelikli 
amaçlarımız arasında yer alıyor. Yürüttüğümüz 
farklı programlarla bu alanda somut sonuçlar elde 
etmeyi hedefliyoruz. Bu imza ile de bu konudaki 
kararlılığımıza resmiyet kazandırıyoruz” dedi.



Scania  
125 yaşında
Türkiye’deki faaliyetleri Doğuş Otomotiv 
Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından 
sürdürülen Scania, 125. yaşını kutluyor. 
Karayolu taşımacılığına sunduğu geniş 
motor seçenekleri ve her türlü ihtiyaca 
cevap veren modelleriyle senelerdir 
müşterilerinin çözüm ortağı olan 
İsviçreli üretici, teknoloji konusundaki 
üstünlüğünün yanı sıra satış ve satış 
sonrasındaki kaliteli hizmetleriyle biliniyor. 
Bu yıl Türkiye yollarına, yakıt tüketiminde 
yüzde 8’e kadar tasarruf eden Euro 6 
motor seçeneğiyle çıkan Scania, Doğuş 
Otomotiv bünyesindeki 20 yetkili satıcı 
servis noktası, orijinal yedek parça 
sağlama ve acil yol yardım hizmetleriyle 
kullanıcılarının yanında yer alıyor.

Gençlerin yarını için
Doğuş Grubu’nun, genç yetenekleri işe almak 
amacıyla geçen yıl ilk kez pilot olarak uyguladığı 
Doğuş’tan Kariyerli programı, Bugün Günlerden 
Yarın platformuyla birleşerek yeni bir vizyon üstlendi. 
Bugün Günlerden Yarın adıyla yoluna devam 
edecek proje, Doğuş Grubu’nun işveren marka 
algısını üniversite segmentinde güçlendirmeyi ve 
üniversite gençliğine kariyer yolculuklarında ilham 
vermeyi amaçlıyor. Proje kapsamında nisan-mayıs 
aylarında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’daki 
sekiz üniversitede etkinlik düzenlendi. Doğuş Grubu 
yöneticilerinin ev sahipliğini yaptığı etkinliklerde 
konuk olarak sahneye Cem Yılmaz çıktı. Geçen yılki 
Doğuş’tan Kariyerli programına 1000’e yakın genç 
başvurmuş; 19-21 Şubat tarihlerinde düzenlenen 
“Kariyerimin Lideriyim” sloganıyla düzenlenen eğitim 
kampı sonunda 20 öğrenci, farklı Doğuş Grubu 
şirketlerinde staj programına girme hakkı kazanmıştı.

Bir Do’lu  
değişiklik
Ayrıcalıklar bölümünün ZUBİZU’ya 
devredilmesiyle Doğuş Grubu çalışan 
iletişim platformu olarak konumlandırılan 
Do, Mart 2016’dan itibaren Doğuş 
Holding İnsan Kaynakları ekibi tarafından 
yönetilmeye başlandı. Ayrıca mevcut Ödül 
ve Bi Do’lu Gezi alanlarına ek olarak şirket 
haberleri, etkinlikler, atamalara dair taze 
bilgiler içeren Do Haber; kültür-sanat 
etkinlikleri ve eğitim, sağlık indirimlerinin 
bulunduğu Etkinlikler; müzik, tiyatro, 
yelken, Türk sanat müziği, koşu, bisiklet 
ve anneler kulübünün yer aldığı Do Hobi 
Kulüpleri alanları eklendi.

Holding’e  
ödül
İş başvurularını en hızlı ve en yüksek 
oranda yanıtlayan firmalara verilen 
İnsan Saygı Ödülleri’nin bu yılki 
sahiplerinden biri de Doğuş Holding 
İnsan Kaynakları oldu. Holding 
ödülünü, 17 Şubat’ta İstanbul Lütfi 
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda düzenlenen törende aldı. 
Bu yıl 15.’si gerçekleştirilen İnsana Saygı 
Ödülleri, insan kaynakları alanındaki 
başarılı çalışmaları öne çıkarmak ve 
kamuoyuyla paylaşmak amacıyla 
düzenleniyor.

Kadın  
çalışanlara destek
Doğuş Grubu, ekonomiye katılım sürecinde 
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik 
çalışmaları kapsamında, Kadınlar İçin 
Mentorluk Programı’nı hayata geçirdi. Doğuş 
Holding’in pilot proje olarak Doğuş Turizm 
Grubu ve d.ream ile birlikte yürüttüğü projede 
üç şirketten gönüllülük esasıyla belirlenen 
16 mentor, 21 kadın mentiye koçluk yaparak 
kariyer gelişimlerine destek oluyor. Pilot proje 
tamamlandığında uygulamanın tüm Doğuş 
Grubu’na yayılması, çalışanların faydalanacağı 
bir iç mentorluk sisteminin kurulması ve 
cinsiyet eşitliği kavramının Doğuş kültürü haline 
getirilmesi hedefleniyor.

B i z ’d
İ K

Biz’den Haberler

Benimle  
oynar mısın?
Şahenk İnisiyatifi çatısı altındaki 
Oyunda Kal platformu, Euroleague 
“One Team” işbirliğiyle yurtdışındaki 
saha yenilemelerine tüm hızıyla 
devam ediyor. 2 Nisan’da Atina’da biri 
Pagkrati, diğeri Sepolia bölgesinde 
olmak üzere gerçekleştirilen iki 
açılışın ardından 11 Nisan’da Berlin’in 
Rungiusstrasse bölgesinde de bir 
saha yeniledi. Çocukları ve gençleri 
basketbol oynamaya teşvik ederek, 
kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı 
hedefleyen platform, yıl boyunca 
Türkiye’de her ay bir saha yenilemesi 
gerçekleştirecek.
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Biz’den Haberler

23 Nisan’da Mozart’ın 
dünyasına yolculuk
Türkiye’nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk 
Senfoni Orkestrası (DÇSO), kuruluşunun 11. yılında, 23 Nisan’a özel bir 
gösteriyle sahneye çıktı. DÇSO, Sihirli Flüt operasından esinlenerek 
hazırlanan ve 24 Nisan Pazar günü TİM Show Center’da sahnelenen 
Mozart’ın Sihirli Dünyası’nda ünlü operadan bölümler seslendirdi. 
Sempatik çocuk oyuncu Ata Berk Mutlu’nun Mozart’ın çocukluğunu 
canlandırdığı gösteride, ünlü oyuncu Serhat Kılıç da Mozart rolünde 
seyircinin karşısına çıktı. Yaklaşık iki bin kişi tarafından izlenen gösteri, 
seyirciler tarafından büyük ilgi görerek ayakta alkışlandı.

‘Oyunda Kal’ binlerce öğrenciye ulaştı
Oyunda Kal platformu, 18 Mart günü 
EuroLeague One Team işbirliğiyle Clinic 
Day etkinliğini düzenledi. Oyunda Kal 
platformu çerçevesinde basketbol saha-
ları yenilenen beş okuldan ikişer beden 
eğitimi öğretmeni bu etkinliğe katılarak 
EuroLeague hocalarından kendi öğrenci-

lerini ne şekilde eğiteceklerine ilişkin ola-
rak özel bir eğitim aldı. Öğretmenler ken-
di okullarında uyguladıkları sekiz haftalık 
programla direkt olarak 250, diğer sınıflar-
daki uygulamaları ve diğer öğretmenleri 
de bilgilendirmeleri çerçevesinde de 
dolaylı olarak üç bin öğrenciye bilgilerini 

aktarmış oldular. Sekiz haftalık programın 
son kısmında, programa katılan öğren-
ciler Ayhan Şahenk Spor Kompleksi’ni 
gezme imkânı bularak; EuroLeague’de 
de yer alan Darüşşafaka Doğuş oyuncuları 
Erwin Dudley ve Oğuz Savaş ile bir arada 
keyifli bir gün geçirdiler.

Ulaşılabilir kalite 
KIKO’da
Sağlıklı ve kaliteli, hem de ayrıca uygun fiyatlı 
güzellik ürünleri bulmak mümkün mü? İtalyan 
kozmetik markası KIKO bir tür devrim yaratarak 
bunu başardı. 1400’ün üzerinde ürün gamı 
sunan markanın bahar koleksiyonu yine çok 
özel. Doğal özlerle zenginleştirilmiş içeriğe sahip 
ten makyajı ürünleri hem doğal bir bronzluk 
veriyor hem de cildinizi koruyor. Bakışları ön 
plana çıkaracan otuzdan fazla maskara çeşidi, 
eğlenceli tonlara sahip oje koleksiyonu, kalıcı 
rujları ve yüksek pigmentasyonlu göz farları; 
hem çeşit çeşit renkleri hem de fiyatları ile iştah 
kabartan cinsten. 15 ülkede 770’i aşkın mağazası 
bulunan KIKO, İstanbul’daki mağazalarında 
keşfedilmeyi bekliyor.

Doğuş Holding LinkedIn’de,
Ya Siz?
Şirketlerimizden haberler, duyurular, 
insan kaynaklarına özel içerikler…

Doğuş Holding LinkedIn sayfasını takip edin,
sabah kahvenizi içerken haberlerimizi yakalayın! 

www.linkedin.com/company/do-u-holding
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