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Merhaba,
Elite World Otelleri olarak, başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Şehir otelciliğinde
Türkiye’nin dünya markası olma hedefiyle yola çıkan Elite World Otelleri olarak, 2014 yılının
son aylarında hayata geçirdiğimiz Elite World Look Dergisi’nin ilk sayısına gösterdiğiniz ilgi ve
tebrikleriniz için çok teşekkür ederiz.
Bu yıl kapılarını açtığımız Florya’daki Elite World Business Otel, inşaatına başladığımız İstanbul
Basın Ekspress yolundaki Elite World Europe Otel, Marmaris’teki Elite World Marmaris Otel
yatırımlarımız ve çalışmalarımızla, bu yıl için öngördüğümüz büyümeyi yakalarken, yine çok
çalıştığımız bir yıl oldu. Bu hız bize daha da güç verdi ve 2015 yılında da Elite World Otelleri
olarak, emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, yeni projeler ve yeni yatırımlarla büyümeye
devam edeceğiz.
Elite World Look’un ikinci sayısının kapak konusunda, kış aylarında kayak tutkunlarının akın
ettiği İsviçre’yi sizlerle paylaşmayı tercih ettik. Öte yandan TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy’la
sektöre ve yatırımlara dair gerçekleştirdiğimiz söyleşide, turizm sektörünün geleceğine ilişkin
önemli sonuçlar çıkardık. Elite World Otelleri olarak, sektörü birçok yönden ele almak adına,
çalışmalarımızda aktüel konulara yer vermeye de özen gösterdik. Hepimizin yakından tanıdığı
alanında tanınmış isimleri, moda, kültür-sanat, sağlık ve teknoloji dünyasındaki güncel
konuları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Keyifli okumalar ve mutlu günler diliyorum.
İyi dileklerimle,
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Hello,

SKI HEAVEN SWITZERLAND

We are leaving a year full of successes behind as Elite World Hotels. As Elite World Hotels that
took off with the purpose of becoming world brand of Turkey in city hotel management, we
thank you for your interest and congratulations for the first issue of Elite World Look Magazine
that we materialized in the recent months of 2014.

14-15 PORTRE / PORTRAIT

While we gained growth that we anticipated for this year with our investments and studies on
Elite World Business Hotel in Florya that we opened the doors this year, Elite World Europe
Hotel in road of Istanbul Basın Ekspress that we started its construction and Elite World
Marmaris Hotel in Marmaris, it was a year when we studied hard again. This acceleration gave
us more strength and as Elite World Hotels, we will continue to proceed with firm steps in 2015
and to grow with new investments.

PIZZA L’OLIVA

We preferred sharing Switzerland into which ski fans flocked in winter months on the cover of
second issue of Elite World Look. Besides, we drew important conclusions on future of tourism
sector in the conversation that we made on sector and investments with Başaran Ulusoy, the
President of Association of Turkish Travel Agencies. As Elite World Hotels, we paid attention to
include actual subjects in our studies to discuss the sector in many aspects. We will continue
to transfer you names that we all know closely in their fields and current subjects in the
fashion, culture-art, health and technology world. I wish pleasant readings and happy days.
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YENİ YILI
KARŞILAMAK İÇİN EN
İYİ SEÇENEK: ELITE

WORLD OTELLERİ

Elite World Otelleri, muhteşem bir yılbaşı gecesi geçirmek, canlı müzik
ve eğlenceli şovlarla 2015’e girmek isteyenleri dopdolu bir yılbaşı
programı ile karşılıyor.
Taksim’de Elite World Otelleri’nden 2 farklı balo
Elite World İstanbul Otel, Lalezar Balo Salonu’nda düzenlenen
“Yılbaşı Balosu”’ yeni yıla özel hazırlanan ‘’dilek shot’’ ların ikramı
ile başlıyor ve zengin yılbaşı menüsü, limitsiz yerli içki, dünya
müziklerinden oluşan yerli ve yabancı geniş repertuarlarıyla canlı
müzik ve DJ performans, sürpriz çekilişler, oryantal show, şampanya
ikramı ile devam ediyor. Bu özel paketin kişi başı fiyatı KDV dahil 290
TL / 100 Euro. Yeni yıl gecesini İlham Gencer’in canlı performansı
eşliğinde geçirmek isteyenler için Jazz Company iyi bir alternatif. Yeni
yıl menüsü, canlı müzik, limitsiz yerli içki ve şampanya ikramının
olduğu paket, kişi başı KDV dahil 180 TL / 65 Euro. Yılbaşı gecesini
Taksim’de konforlu bir durak noktası olan Elite World Prestige Otel’de
geçirmek isterseniz özel bir yılbaşı programıyla eğlencenin zirvesine
ulaşabilirsiniz. Elite World Prestige Otel’in “Yılbaşı Balosu”nda;
hoşgeldiniz kokteyli, zengin yılbaşı menüsü, limitsiz yerli içki, canlı
müzik, DJ performans, sürpriz çekilişler, oryantal show yer alıyor. Bu
özel paketin kişi başı fiyatı KDV dahil 209 TL / 75 Euro.

Doğunun incisi Van’da unutulmaz yılbaşı
2015 yılını unutulmaz bir geceyle karşılamanın keyfini Elite World
Van Otel’de yaşayabilirsiniz. Elite World Van Otel’deki Tuşba Balo
Salonu’nda gerçekleştirilecek Yılbaşı Balosu, canlı müzik ve DJ
performans ile sabahın ilk saatlerine kadar sürecek. Zengin yılbaşı
menüsü, limitsiz yerli içki, oryantal showla dolu dolu geçecek gece,
şampanya ikramı ve mangalda kestane partisiyle devam edecek. Bu
muhteşem paketin fiyatı KDV dahil 160 TL.
Ayrıca Elite World Van Otel’in bünyesinde yer alan One Bar’da, bar
ortamında farklı bir kutlama yapmak isteyenleri de bir kutlama
paketi bekliyor. Türk Halk Müziği, Türk Pop müziği çeşitleriyle geniş
repertuarını sunacak Umut Türkmen ve oryantal show ile geceniz
harika geçecek. Bu müthiş paketin fiyatı ise KDV dahil 125 TL.

THE BEST CHOICE FOR WELCOMING NEW YEAR:

ELITE WORLD HOTELS

Elite World Hotels, welcomes everyone who would like to experience a
glamorous new year's eve and feel the first moments of 2015 with live
music and entertaining shows with an exquisite programme full of joy.

unlimited local beverages, live music, DJ performance, surprise gift
draws and oriental belly dance shows. The price of this exclusive new
year’s package is 209 TL / 75 Euros including VAT.

Two Different Ball Events from Elite World Hotels in Taksim
The New Year Ball in Lalezar Ballroom of Elite World Istanbul Hotel;
starts with serving of "wish shots" which are prepared exclusively for
the new year and continues with a rich new year menu, unlimited
local alcoholic beverage options, a wide local and foreign live music
repertoire, live DJ performance, surprise draws, oriental belly dance
shows and champagne service. This special new year’s package is
290 TL / 100 Euros including VAT. Jazz Company will be an excellent
alternative for anyone who would like to spend their New Year night
with live performance of İlham Gencer. This New Year menu; including
live music, unlimited local alcoholic beverage options and champagne
servings is only 180 TL / 65 Euros including VAT. If you would like to
spend your new year night in Elite World Prestige Hotel, a comfortable
resting spot in the heart of Taxim, then prepare yourself for the
summit of fun, joy and entertainment. Elite World Prestige Hotel’s
“New Year Ball”; offers a welcome cocktail, a rich new year menu,

An Unforgettable New Year Celebration in the Pearl of East: Van
You can experience the joy of welcoming year 2015 with an
unforgettable night in Elite World Van Hotel. Our New Year Ball event,
which will be held in Tuşba Ball Room of Elite World Van Hotel will
continue until the first hours of the morning with live music and DJ
performance. Including a rich new year menu, unlimited local alcoholic
beverage options and oriental belly dance shows, the night will
continue with champagne servings and chestnut barbecue party. The
price for this glamorous night is 160 TL including VAT.
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Additionally; a celebration event package awaits for everyone
who would like a themed bar for their new year night in One Bar,
the exclusive bar of Elite World Van Hotel. Your night will surely
unforgettable thanks to Umut Türkmen with this wide Turkish Folk
Music and Turkish Pop Music repertoire and oriental belly dance show.
The price for this special package is 125 TL including VAT..

ELITE WORLD OTELLERİ

DAVETLİLERİNE ŞAPKA ÇIKARDI
ELITE WORLD HOTELS TOOK THEIR HAT
OFF TO THE GUESTS

There were colorful scenes in the party of Elite World Hotels that was
carried out in Elite World Business Hotel that is last ring of the chain.
Message of “Removing hat to love” was applauded at most in the party
having concept of We are removing our hats that was organized on
27 November, Thursday with participation of about 700 guests from
tourism, business and art world. While the concept of We are removing
our hats attracted great attention by the guests, entertainment that
came to a head under moderatorship of Geveze and with performance
of Enbe Orchestra overflew to the street. Illusion show of Sermet Erkin
earned great points at that night. While celebrities and guests were
taking photos during the party, they wrote what they were removing
their hats with hashtag of #we are removing our hats and revived
social media. While Ünsal Şınık, who is the General Manager of Elite
World Hotels in the party, was conveying his thanks to all the business
partners in his speech, gave a piece of good news of new member of
Elite World Hotels that will open its doors to St. Petersburg in 2018.
Zincirin son halkası Elite World Business Otel’de gerçekleştirilen
Elite World Otelleri partisine, birbirinden renkli kareler damga vurdu.
Turizm, iş ve sanat dünyasından 700’e yakın davetlinin katılımıyla
27 Kasım Perşembe gecesi gerçekleştirilen Şapka Çıkarıyoruz
konseptli partide, “Aşka şapka çıkarıyorum” mesajı en çok alkışı aldı.
Şapka Çıkarıyoruz konsepti davetliler tarafından büyük ilgi görürken,
Geveze’nin moderatörlüğünde ve Enbe Orkestrası’nın performansıyla
doruğa ulaşan eğlence, sokağa taştı. Gecede, Sermet Erkin’in illüzyon
gösterisi büyük beğeni topladı. Parti boyunca ünlüler ve davetliler bol
bol fotoğraf çekilirken, #sapkacikariyoruz hashtag’iyle neye şapka
çıkardıklarını yazarak, sosyal medyayı da canlandırdılar. Partide Elite
World Otelleri Zincir Genel Müdürü Ünsal Şınık, konuşmasında tüm
iş ortaklarına teşekkürlerini iletirken, 2018 yılında St. Petersburg’da
kapılarını açacak Elite World Otelleri'nin yeni üyesinin müjdesini verdi.
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ELITE WORLD OTELLERİ'NDE YAPILANMA
Elite World Otelleri, yeni hedefleri doğrultusunda 2014 yılını yeni yapılanma süreci ile
tamamlıyor. Sektör tecrübeleri ve hayata geçirdikleri projeleri ile dikkat çeken Timuçin
Derelioğlu ve Hüseyin Faik Alsaç, Elite World Otelleri'nde genel müdür olarak göreve
başlarken, Mustafa Meriç, Elite World Otelleri'nin Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevine
atandı. Turizm sektöründe yıllardır yönetici olarak görev yapan Timuçin Derelioğlu, Elite
World İstanbul Otel’in Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki
otellerde çalışan Derelioğlu, son olarak Hilton İstanbul Kozyatağı Conference Center&SPA
otelinde Operasyon Direktörü görevini yürütmüştü. Elite World Business Otel’in Genel
Müdürlüğü’ne ise, turizm sektöründe yıllardır yönetici olarak görev yapan Hüseyin Faik
Alsaç getirildi. Alsaç, son olarak Crowne Plaza, Mercure İstanbul Otel, Double Tree By
Hilton Old Town’da Genel Müdür olarak görev yapmıştı. Elite World Otelleri'nin Satış ve
Pazarlama Müdürlüğü görevine ise Mustafa Meriç atandı. Meriç, yaklaşık 2 yıldır Elite
World Otelleri’nin Acenteden Sorumlu Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

HAYATINIZIN EN ÖZEL
“EVET”İ İÇİN EN DOĞRU
ADRES
Hayallerinizi süsleyen 5 yıldızlı düğün, şehir
merkezine yakınlığıyla cazibe merkezi olan Taksim
Talimhane’deki Elite World İstanbul Otel’de, balo
salonlarının eşsiz ihtişamının konfor ve kaliteyle
birleştiği görkemli bir gecede sizi bekliyor. Siz
hayatınızın en güzel heyecanının tadını çıkarırken,
Elite World İstanbul Otel her türlü detayı sizin
yerinize düşünüyor.

THE MOST CORRECT
ADDRESS FOR THE MOST
SPECIAL “YES” OF YOUR LIFE
5-star wedding of which you are dreaming is waiting
you in a perfect night in which unique magnificence
of ball saloons combines with comfort and quality in
Elite World Istanbul Hotel in Taksim Talimhane that
is the attraction center thanks to its closeness to the
city center. While you are enjoying the most beautiful
excitement of your life, Elite World Istanbul Hotel is
thinking each detail instead of you.

Faik Alsaç

Mustafa Meriç

Timuçin Derelioğlu

STRUCTURING IN ELITE WORLD HOTELS
Elite World Hotels is completing the 2014 with new structuring process in parallel with
its new purposes. Timuçin Derelioğlu and Hüseyin Faik Alsaç, who attract attention
with their experiences in the sector and projects that they carried out, take office as
general managers in Elite World Hotels and Mustafa Meriç was appointed as Sales and
Marketing Manager of Elite World Hotels. Timuçin Derelioğlu, who worked as manager in
tourism sector for years, was appointed as General Manager of Elite World Istanbul Hotel.
Derelioğlu, who worked in the hotels in different regions of Turkey, had worked lastly as
Operational Director in Hilton Istanbul Kozyatağı Conference Center&SPA Hotel. Hüseyin
Faik Alsaç, who had carried out duty as the Manager for years in tourism sector, was
appointed as General Manager of Elite World Business Hotel. Alsaç had worked lastly as
the General Manager in Crowne Plaza, Mercure Istanbul Hotel and Double Tree By Hilton
Old Town. Mustafa Meriç was appointed as Sales and Marketing Manager of Elite World
Hotels. Meriç had been carrying out duty as Agency-Responsible Sales and Marketing
Manager of Elite World Hotels for about 2 years.

ELITE WORLD OTELLERİ'NDE
YILBAŞI PASTASI GÜNLERİ

NEW YEAR CAKE DAYS IN ELITE
WORLD HOTELS

Taksim’deki Elite World İstanbul Otel, Florya’daki Elite World
Business Otel ve Van’daki Elite World Van Otel bünyesinde yer
alan Coffee Company, 21 Aralık tarihinde gerçekleşecek “Yılbaşı
Pastası Günleri”ne lezzet tutkunlarını bekliyor. Hem yeni yıl için
erken kutlama konseptinde olacak, hem de birbirinden farklı
tatlıların denenebileceği etkinlik, çok özel sunumlarla da dikkat
çekmeye hazırlanıyor.

Coffee Company, which is included within Elite World Istanbul Hotel
in Taksim, Elite World Business Hotel in Florya and Elite World
Van Hotel in Van, is waiting taste fans to “New Year Cake Days” to
be organized on 21 December. Activity, which will be in an early
celebration concept for the New Year and in which different tastes
will be able to be tasted, is preparing to attract attention via very
special presentations.
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AYRICALIKLAR KARTI:

ELITE WORLD CLUB

Elite World Otelleri konfor, şıklık ve misafir memnuniyetine verdiği
değeri, ayrıcalıklı bir dünyada sunuyor. Bu çerçevede, Elite World
misafirlerine özel olarak hazırlanan ve tüm Elite World Otelleri'nde
kullanılabilecek “Elite World Club Card” ile özel avantajlara sahip
olunacak.
Elite World Club Card’ın avantajları arasında, hızlı check-in ve checkout, müsaitlik ölçüsünde 08:00 itibarı ile erken giriş, saat 14:00’e
kadar geç check out, bar ve restoranlarda yüzde 15, sağlık merkezi’nin
tüm ücretli hizmetlerinde yüzde 15 ve Business Center’da tüm ücretli
hizmetlerde yüzde 25 indirim imkanı yer alıyor.
Ayrıca talep halinde ücretsiz erken kahvaltı (05:00 - 07:00 arası),
odaya günlük gazete servisi, odalarda giriş günü kişi başı 1 şişe su

ikramı, odalarda bornoz, terlik ve özel yastık menüsü de misafirlere
sunulan özel hizmetlerden sadece birkaçı...
Otelde konaklama sırasında en çok ihtiyaç duyulan ücretsiz kablosuz
internet, otopark ve vale servisi, her gün 18:00’e kadar ücretsiz (1
gömlek ve pantalon/etek) ütü servisi, sabahları 08:30’da otelden
havaalanına transfer hizmeti, odalarda direkt sağlık danışma
hattı, uluslararası telefon görüşmeleri için indirimli hat servisi,
konaklamalarınız süresince ücretsiz fitness center, kapalı yüzme
havuzu, buhar odası, sauna ve Türk Hamamı kullanımı da Elite World
Club Card’ın sunduğu ayrıcalıklar olarak dikkat çekiyor. Elite World
Otelleri'nin ayrıcalıklarından yararlanmak için tek yapmanız gereken,
www.eliteworldhotels.com.tr adresinde yer alan başvuru formunu
doldurmak.

CARD OF PRIVILEGES: ELITE WORLD CLUB
Elite World Hotels offer value that is gives to comfort, elegance and
customer satisfaction in a privileged world. Within this framework,
there will be special advantages with “Elite World Club Card” that was
prepared specially for Elite World guests and that will be able to be
used in all Elite World Hotels.
Fast check-in and checkout, early entry as from 08:00 according
to availability, late check out until 14:00, discount possibility of 15
percent in bar and restaurants, 15 percent in all paid services of
health centers and 25 percent in all paid services in Business Center
are included advantages of Elite World Club Card. Besides, free
early breakfast (between 05:00 - 07:00), daily newspaper service to
the room, offering of 1 bottle of water per person at the date when
the entry is made for the rooms, bathrobe in the rooms, slipper

and special pillow menu are some of the special services that are
rendered for the guests upon request…
Free wireless internet that is needed at the most in the hotel
during accommodation, parking lot and valet service, free ironing
service (1 shirt and trousers/skirt) until 18:00 each day, transfer
service from the hotel to airport at 08:30 in the mornings, direct
health consultancy line in the rooms, deductible line service
for international phone calls, free fitness center during your
accommodation, indoor swimming pool, usage of steam room,
sauna and Turkish Bath are privileged provided by Elite World Club
Card. The only thing that you should do to benefit from privileges
of Elite World Hotels is to fill application form in this address: www.
eliteworldhotels.com.tr.
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JAZZ COMPANY’DEN

YENİ SEZONA MERHABA

JAZZ COMPANY SAYS HELLO TO THE NEW SEASON
Caz severlerin uğrak noktası Jazz Company, dopdolu bir program
ile altıncı sezonunu açtı. Elite World İstanbul Otel’de yer alan Jazz
Company, 6 Aralık Cumartesi gecesi çok özel bir program ile yeni
sezona “merhaba” dedi. Şehrin merkezi Taksim’de Elite World
İstanbul Otel bünyesinde yer alan Jazz Company, dördüncü yılında da
yine özel isimlerle caz severlerle buluşacak, her Cuma ve Cumartesi
akşamı 22:00-01:00 saatleri arasında canlı caz müzik dinletileriyle,
caz severlerin ve dünyanın dört bir yanından gelen otel misafirlerinin
gözdesi olmaya devam edecek.

Asena Akan Trio, Fötre Blues, İlham Gencer&İpek Dinç, Funda Sezer
Trio& Latin ezgileri gibi isim ve gruplar da Aralık takviminde yer alan
sanatçılardan. Her sezon farklı konseptte etkinliklerin de yer aldığı Jazz
Company, iyi müziğin peşine düşen herkese, caz müziğin melodilerine
tanıklık etme imkanı sağlayacak…
Programlar hakkında detaylı bilgi almak için;
www.eliteworldhotel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca
rezervasyon ve danışma için 0212 313 83 83’den bilgi alabilirsiniz…

Jazz Company, one of the favorite spots of jazz lovers has launched
its sixth season with an unforgettable event. Serving under the roof
of Elite World Istanbul Hotel; Jazz Company said a joyful "hello" to
the new season on Saturday night, December 6th with an exquisite
event.Jazz Company, which opens its doors to its visitors inside
Elite World Istanbul Hotel in the heart of Taksim will continue to
introduce uniquely special performers to Jazz lovers in Istanbul with
live performance nights on every Friday and Saturday between 22:00
and 01:00; to protects its place as one of the favorite spots of jazz
lovers and International hotel guests.
December schedule of Jazz Company includes many important
performers and groups including Asena Akan Trio, Fötre Blues, İlham
Gencer&İpek Dinç, Funda Sezer Trio& Latin Sons. Jazz Company,
which organizes uniquely themed events in every season; will be the
place to witness the harmony of Jazz music for anyone who is after
good tunes.… Please feel free to visit www.eliteworldhotel.com.tr to
acquire detailed information about the event schedule. Additionally,
you can always call 0212 313 83 83 for reservation
and assistance...
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ELITE WORLD
OTELLERİ’NDEN

İŞİTME ENGELLİLERE
DESTEK
İşitme Engelliler Federasyonu’nun her yıl gerçekleştirdiği ve geleneksel
hale gelen “İşitme Engelliler İçin Türkiye’nin İlkleri” ödül töreni, iş ve
sanat dünyasından birçok ismin katılımıyla Elite World İstanbul Otel’de
gerçekleştirildi. İşitme engelli misafirlerine daha iyi hizmet verebilmek
üzere, Elite World Otelleri personelinin aldığı “İşaret Dili” eğitimleri,
İşitme Engelliler Federasyonu tarafından da ödüle layık görüldü. Ödül
töreninde işitme engelliler için çalışma yapan kurum ve kişilere İşitme
Engelliler Federasyonu tarafından ödülleri takdim edildi. Ödül alanlar
arasında Esra Erol, Saruhan Hüner, İdo Tatlıses yer alırken, Elite
World Otelleri adına verilen ödülü de Elite World Otelleri Zincir Satış ve
Pazarlama Müdürü Mustafa Meriç teslim aldı.

GENÇLER BARIŞ İÇİN ELITE
WORLD İSTANBUL’DA BULUŞTU
Türkiye’nin en yaygın gençlik sivil toplum kuruluşu olan TOG
(Toplum Gönüllüleri Vakfı), barış eğitimini ve kültürünü hem
Avrupa hem de Kafkasya bölgesinde yaygınlaştırmak için “Peace
in Practice” projesini hayata geçirdi. Avrupa Birliği Bakanlığı
ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın yürütmekte olduğu Youth Action
programı tarafından fonlanan projeye Elite World İstanbul Otel ev
sahipliği yaptı.

HEARING SUPPORT
FROM THE ELITE WORLD
HOTELS
Award ceremony of “Turkey’s Initials for people having impaired
hearing” that is organized each year by Deaf Federation and is
traditionalized was carried out in Elite World Istanbul Hotel with
participation of many names from business and art world. “Sign
Language trainings”, in which staff of Elite World Hotels were
participated, to render better service for deaf guests were granted
an award by Deaf Federation. Awards were presented by the Deaf
Federation to institution and people that carried out studies for the
people having impaired hearing in the award ceremony. .While Esra
Erol, Saruhan Hüner, İdo Tatlıses was among those who received
award, Mustafa Meriç who is the Chain Sale and Marketing Manager
of Elite World Hotels received the award that was given on behalf of
Elite World Hotels.

THE YOUTH GATHERED IN ELITE
WORLD ISTANBUL FOR PEACE
TOG, which is the most common non-governmental organization
of Turkey for the youth, carried out the project of “Peace in
Practice” to generalize peace training and culture both in Europe
and Caucasus region. Elite World Istanbul Hotel did the honors
for the project funded by Youth Action program that is managed
by the Ministry of European Union and Turkish National Agency.
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“ÇEVREYE ÖNEM VERMEYEN
HİÇBİR SİSTEM UZUN SÜRE

YAŞAMAYACAKTIR”

ULUSOY: “NO SYSTEM NOT PAYING ATTENTION TO
THE ENVIRONMENT WILL EXIST FOR A LONG TIME”
TURSAB BAŞKANI BAŞARAN ULUSOY İLE
1991 YILINDAN BU YANA BAŞKANLIĞINI
YÜRÜTTÜĞÜ TURSAB VE TURİZM
SEKTÖRÜNE İLİŞKİN SOHBET ETTİK.
ULUSOY, ÇEVRE YÜZYILINDA
BULUNDUĞUMUZUN ALTINI ÇİZERKEN,
“EKMEĞİNİ DOĞADAN KAZANAN BİZ
TURİZMCİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE,
KONUNUN TÜM PAYDAŞLARININ BU
SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET
ETMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ.” DEDİ.

WE HAD CONVERSATION WITH
BAŞARAN ULUSOY WHO IS PRESIDENT
OF ASSOCIATION OF TURKISH TRAVEL
AGENCIES ABOUT THE ASSOCIATION OF
TURKISH TRAVEL AGENCIES OF WHICH
HE HAS BEEN HOLDING THE PRESIDENCY
AS FROM 1991 UNTIL TODAY AND TOURISM
SECTOR. ULUSOY EMPHASIZED THAT WE
ARE WITHIN ENVIRONMENTAL CENTURY
AND INDICATED THAT “WE BELIEVE THAT
ALL SHARERS, ESPECIALLY WE, TOURISM
PROFESSIONALS EARNING THEIR KEEP
FROM THE ENVIRONMENT, SHOULD ACT
WITH SENSE OF THIS RESPONSIBILITY.”
08
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yüzyılıdır. Çevreye önem vermeyen hiçbir
sistem uzun süre yaşamayacaktır. Ekmeğini
doğadan kazanan biz turizmciler başta
olmak üzere, konunun tüm paydaşlarının
bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesi
gerektiğine inanıyoruz.

Bize kendinizden bahseder misiniz?
Kaç dönemdir TÜRSAB’a başkanlık
ediyorsunuz?
1949 yılında Trabzon’da doğdum. İlkokul,
ortaokul ve liseyi Trabzon’da tamamladıktan
sonra 1970 yılında İstanbul İktisadi Ticari
İlimler Akademisi’nden mezun oldum.
1968’de ticaret hayatına atıldım. İnşaat,
müteahhitlik hizmetleri, taşımacılık, ulaşım,
sigortacılık ve turizm sektörlerinde faaliyet
gösterdim. 1981 yılında TÜRSAB Yönetim
Kurulu Üyesi ve Muhasip Üye olarak görev
yaptım. 1991-93 döneminde TÜRSAB
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geldim.
3 dönem aradan sonra 1999’da yeniden
başkan oldum. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
Danışma Kurulu, DEİK’in İcra Kurulu Üyesi
ve TOBB Turizm Sektörü Meclis Başkanı,
UKTAŞ (Uluslararası Kongre Sarayı Tesisleri
İşletmeciliği), Efes Kongre Merkezi-Kuşadası
ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı olarak
görev yapıyorum.
Türk turizminin sorunları nelerdir? Siz
çalışmalarınızda bu sorunları nasıl
bertaraf ediyorsunuz, Türkiye’nin hangi
yönlerini ön plana çıkarıyorsunuz?
Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden
olan turizmin bugünlerdeki en önemli
sorununu, finansman kaynaklarına kolay
erişilememesi ve yüksek maliyetlerle

karşılaşılması oluşturmaktadır. Ayrıca
sektör üzerindeki finansman harici maliyet
baskısı da turizmcilerimizi zorlamaktadır.
Artan çarpık yapılaşma ve yatırımların arz
fazlası oluşturacak şekilde kıyı şeridinde
toplanması da, Türk turizminin geleceği
için tehdit oluşturan unsurlar arasında
yer almaktadır. 21’inci yüzyıl artık çevre

Can you mention yourself? For how
many years you take the chair for the
Association of Turkish Travel Agencies?
I was born in Trabzon, 1949. I was
graduated from Academy of Economic
Commercial Sciences of Istanbul in 1970
following completing my primary, secondary
and high school education in Trabzon. I
began business life in 1968. I carried on
business in construction, construction
business services, transportation, transport,
insurance and tourism sectors. I worked as
Member of the Board of the ASSOCIATION
OF TURKISH TRAVEL AGENCIES and
Accounting Member in 1981. I took office as
Chairman of the Board of the ASSOCIATION
OF TURKISH TRAVEL AGENCIES in the
period of 1991-93. I became Chairman
again in 1999 after 3 periods. I carry out
duty as Member of Advisory Committee of
Foundation for Environmental Education in
Turkey and Executive Committee Member
of DEİK, President of the Assembly of TOBB
(Turkish Union of Chambers and Commodity
Exchanges) Tourism Sector, UKTAŞ
(International Convention Center Plants

Business Administration), Convention Center
of Efes-Kuşadası and Chairman of the Board
of the ASSOCIATION OF TURKISH TRAVEL
AGENCIES.
What are problems in Turkish tourism?
How you remove these problems in your
studies, which aspects of Turkey you give
prominence?
The most important problem of tourism
in these days that is one of the leading
sectors of Turkey is that sources of finance
are not accessed easily and the costs are
high. Besides, cost pressure on the sector
apart from finance compels our tourism
professionals. The fact that increasing
irregular structuring and investments gather
in the coast line in a way to form excess
supply are among elements that threaten
future of Turkish tourism. 21st century is
an environmental century. No system not
paying attention to the environment will exist
for a long time. We believe that all sharers,
especially we, tourism professionals earning
their keep from the environment, should act
with sense of this responsibility.

Türk turizm sektörünün gelişmesi ve
daha iyi bir noktaya gelebilmesi için neler
gerekli?
Uluslararası turizm alanında, onlarca
yıldır hızlı bir büyüme ve başarılı gelişim
gerçekleştiren Türkiye, bugün dünyada en
üst sıralarda, ilk on ülke arasında yer alıyor.
Ülkemiz uluslararası turizmdeki bu başarı
tablosunun yanı sıra, iç turizm ve yurtdışına
yönelik turizm hareketlerinde de dikkate
değer gelişmeler kaydetti. Asıl hedefimiz
Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağımız
2023 yılında, turizmde ilk beş arasında
yer alması için yapmamız gerekenleri iyi
kavramak. Bence yapılması gerekenlerden
birisi ürün çeşitlendirilmesi. Bunu pazar
çeşitlendirilmesi ve yeni pazarlar yaratılması,
devletin yatırımları ve pazarlamayı
desteklemesi, harcama potansiyeli yüksek,
üst gelir grubundan turistleri çekecek
aktiviteler oluşturulması gibi unsurlar takip
etmektedir. Üzerimize düşen görevi yerine
getirdiğimizde, turizm istediğimiz noktaya
gelecektir.
What are necessary so that Turkish
tourism develops and comes to a better
point?
In international tourism field, Turkey that
achieved fast growth for decades and had
successful development is currently in the
top ranks in the world and it takes place
between first ten countries. Our country
made significant improves in its tourism
movements for domestic tourism and
abroad in addition to this success table in
international tourism. Our main purpose if
to comprehend the things that we should
do well so as to take place in the first five
ranks in the tourism in 2023 when we will
celebrate 100th year of our Republic. I
think that one of the things that we should
do is product diversification. The other
things are; market diversification, creating
new markets, government supports
investments and marketing and creating
activities that can attract attention of
tourists from high-income group whose
spending potential is high. When we do our
part, the tourism will come to the point that
we want.
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DÜNYA LEZZETLERİNİ
MUTFAĞIMIZA UYARLIYORUZ
WE ARE ADAPTING WORLD TASTES TO OUR CUISINE

ELITE WORLD BUSINESS OTEL F&B
MÜDÜRÜ NEDİM KARŞU İLE ELITE
WORLD OTELLERİ ZİNCİRİNDEKİ
RESTORANLARDAN MUTFAKLARINA,
MUTFAK KOORDİNASYONUNDAN SATIN
ALMA SÜRECİNE DAİR SOHBET ETTİK.

WE HAD CONVERSATION WITH NEDİM
KARŞU WHO IS F&B MANAGER OF
ELITE WORLD BUSINESS HOTEL FROM
RESTAURANTS IN CHAIN OF ELITE WORLD
HOTELS TO CUISINES AND FROM KITCHEN
COORDINATION TO PURCHASE PERIOD.

Turizm sektöründe çalışmaya ne zaman ve nasıl başladınız?
Turizm sektörüne 1988’de lisede okurken yaz tatillerinde barlarda
çalışarak girdim. 25 seneden uzun bir süredir de sektörün yerli ve
yabancı zincir otellerinde görev aldım. Şu an Elite World Otelleri
zincirinde yöneticilik yapmaktayım.

When and how did you start to work in tourism sector?
I started to work in bars at summer holidays for tourism sector in
1988 while I was studying in high school. I worked in domestic and
foreign chain hotels of the sector for more than 25 years. Currently,
I’m the manager in the chain of Elite World Hotels.

Elite World Otelleri restoranlarından ve mutfağından
bahseder misiniz?
Elite World Otelleri bünyesinde yer alan restoranlarımızdan birisi
Elite Restaurant. Elite World İstanbul, Elite World Business, Elite
World Van, Elite World Prestige Otel’de yer alan ve Elite World

Can you mention restaurants and kitchen of Elite World Hotels?
One of the restaurants included in Elite World Hotels is Elite
Restaurant. Elite Restaurant, which is included in Elite World Istanbul,
Elite World Business, Elite World Van, Elite World Prestige Hotel and
is one of the brands of Elite World Hotels, offers chic and comfort
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Otelleri’nin markalarından biri olan Elite
Restaurant, görkemli tasarımı ile açık büfe
kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için şık
ve konforlu bir ortam sunuyor. Gruplara
özel açık büfe ve menü seçenekleri
ile keyifli anların vazgeçilmez mekanı.
Restoranlarımızdan bir diğeri de L’oliva
Italian&Mediterranean Cuisine. 2014 yılının
ilk aylarında kapılarını açan ve Florya’daki
Elite World Business Otel bünyesinde yer
alan L’oliva Italian&Mediterranean Cuisine,
İtalyan ve Akdeniz mutfaklarının seçkin
örneklerinin sunulduğu bir mekan. L’oliva
da yine Elite World Otelleri’nin tescilli
markalarından biridir. İtalyan, Fransız ve
İspanyol şaraplarıyla birlikte tadabileceğiniz
zengin menüsü ve görkemli tasarımıyla
hizmet vermektedir. Elite World Otelleri’ne
ait restoranlardan biri de Tepe Ocakbaşı
Restaurant. Van’daki Elite World Van Otel’in
bünyesinde hizmet veren Tepe Ocakbaşı
Restaurant, zengin menüsü ve görkemli
dekorasyonuyla göz kamaştırıyor. Canlı fasıl
müziği eşliğinde, yöresel kebap çeşitleri ve

dünya mutfağının vazgeçilmez lezzetlerini
misafirlerimizle buluşturuyoruz.
Son olarak, Elite World Otelleri bünyesindeki
restoranların arasında sayabileceğim bir
diğer mekan da The Brasserie Restaurant.
Elite World İstanbul Otel bünyesinde hizmet
veren mekanımızda, uzman şef kadromuzla
İtalyan ve Akdeniz mutfağından seçtiğimiz
lezzet alternatifleri sunuyoruz.
Mutfak koordinasyonunu nasıl
sağlıyorsunuz?
Mutfak koordinasyonunu sağlamak için
öncelikle günün yemeklerinin ve günün
spesiyallerinin bilinmesi gerekir. Servis
yaparken de, mutfağın öncelikleri göz
önüne alınarak, mutfakla koordinasyon
içinde servis yapılmalıdır. Yiyecek içecek
işletmesindeki bölüm şefleri zaman zaman
bir araya gelerek etkili bir koordinasyon
için önemli olan konuları belirlemelidirler.
Amaçlara ulaşmada bölümlerin birlikte
hareket etmesi oldukça önemli.

Lastly, another place that I can count among
restaurants in Elite World Hotels is The
Brasserie Restaurant. In our place, which
renders service in Elite World Istanbul Hotel,

F&B departmanı çalışanları hangi
eğitimlerden geçiyor?
Elite World Otelleri bünyesindeki F&B
departmanında çalışan bir personelin aldığı
eğitimleri; oryantasyon eğitimi, performans
değerlendirmeleri, F&B satış arttırıcı
teknikler eğitimi, hijyen ve sanitasyon
eğitimi, yiyecek ve içecek servis standartları
eğitimi, iş ve ürün bilgisi eğitimi, micros
eğitim, takım çalışması eğitimi, zaman
yönetimi eğitimi şeklinde sıralayabilirim.

subjects for an efficient coordination by
gathering from time to time. It is important
that departments act together to achieve
their aims.

environment for open buffet breakfast, lunch
and dinners with its magnificent design. This
is indispensable place of pleasant moments
with its open buffet and menu choices
special for groups.
Another of our restaurants is L’oliva
Italian&Mediterranean Cuisine. L’oliva
Italian&Mediterranean Cuisine, which
opened its doors in the first months of 2014
and included in Elite World Business Hotel
in Florya, is a place where distinguished
samples of Italian and Mediterranean
cuisines are offered. L’oliva is one of the
registered brands of Elite World Hotels. It
renders serviced with its rich menu that you
can taste with Italian, French and Spanish
wines and magnificent design. One of the
restaurants belonging to Elite World Hotels
is Tepe Ocakbaşı Restaurant. Tepe Ocakbaşı
Restaurant, which renders service in Elite
World Van Hotel in Van, dazzles with its rich
menu and magnificent design. We reunite
traditional kebab types and indispensable
tastes of world cuisine with our guests in
company with fasıl night.

Satın almada ne gibi kriterlere dikkat
ediyorsunuz?
Öncellikle satın alma yapacağımız firmanın
referansları çok önemlidir. Diğer dikkat
ettiğim konular ise, üretim izin belgeleri,
ithalat izin belgesi, Sağlık Bakanlığı izin
belgesi, üretim yerinin temizliği, HACCP
kriterlerine uyulması, ürünün uygun şekilde
otele soğuk zincir arabalar ile teslim
edilmesi, çalışan personelin üniformasının
temizliği, üretim ve son kullanım tarihleri,
fiyat ve teslim süreleridir.

Which criteria do you pay attention in
purchase?
At first, compliance of the company to our
brand and references are very important
in our hotels. Other subjects to which I pay
attention is production licenses, import
certificates, license of the Ministry of Health,
cleaning of the production site, compliance
with HACCP criteria, proper delivery of the
product to the hotel with cold chain vehicles,
cleaning of uniform of working staff,
production and expiration dates, price and
delivery periods.
we offer taste alternatives selected from
Italian and Mediterranean cuisine with our
expert chief staff.
How do you provide kitchen coordination?
At first, it is necessary to know food and
specials of the day to provide kitchen
coordination. While serving, this should
be performed in coordination with the
kitchen by considering priorities of the
kitchen. Department chiefs in food-beverage
business should determine important

Which trainings are received by F&B
department employees?
I can summarize the trainings received by
a staff working in F&B department in Elite
World Hotels as follows; orientation training,
performance evaluations, training on F&B
sales increasing techniques, training on
hygiene and sanitation, training on food
and beverage service standards, training
on business and product information,
micros training, team work training and time
management training.
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KARBEYAZ BİR CENNET :

İSVİÇRE

A SNOW WHITE HEAVEN:
SWITZERLAND

Dünya kayak kültürünün merkezi olan İsviçre'de, 'Yukarı Bern' diye
ünlenen Alpler'in kuzey etekleri, hem kayak turizminin hem de
manzara turizminin güzelliklerini ziyaretçilerine birçok alternatiflerle
sunuyor. İsviçre’nin, yüksekliği 4 bin metreyi geçen 100’den
fazla zirvesinde kayak yapmak için, her sene yüz binlerce kayak
tutkunu İsviçre’ye akın ediyor. Ünlü kayak merkezleri arasında yer
alan, Cenevre’de Crass ve Montana bölgelerinden oluşan CrassMontana, kayak olanağının yanında alışveriş yapabileceğiniz lüks
butikleri ve dükkanları da bünyesinde bulunduruyor. İsviçre’nin
İtalya sınırına yakın bölgesinde bulunan St. Moritz, dünyanın en
eski kayak merkezi. İsviçre’ye gidince kesinlikle ziyaret edilmesi
gereken yerlerden. St. Moritz, Avrupa’nın en sosyetik kayak
merkezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merkezde, kayak dışında
yan aktivite olanakları, festivaller, yarışmalar da gerçekleştiriliyor.
Uluslararası alanda kış sporlarının metropolü olarak ün salan Davos
ise, Avrupa’nın en uzun kayak pistine sahip.
Trenle çıkılan Alp Dağları gezisinin çıkış noktası olan ve kayak
pistine de sahip Wengen köyünde araç trafiği yasak. Manzaranın
muhteşem olduğu bu bölge kayak tutkunları için, tam da aranılan
bir mekan. Alp Dağları’nın ters yönünde ilerlendiğinde, şehir dışına
varmadan, karşınıza rengarenk botanik bahçeleri çıkıyor. Tam
200 gül çeşidinin yanı sıra İsviçre'nin Alp bitkilerinden Asya'ya
ve Kuzey Amerika'ya özgü toplam 6000 özel bitki çeşidinin bir
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In Switzerland, which is the center of world ski culture, northern
mountain foots of the Alps that became famous as ‘Upper Bern’
offer many alternatives to its visitors such as beauties of ski and
scene tourism. Each year, hundreds of thousands of ski fans flock
in Switzerland to go skiing in more than 100 peaks whose height
exceeds 4 thousand meters. Crass-Montana, which takes place
among famous ski centers and consists of Crass and Montana
regions in Geneva, includes luxury boutiques and stores where you
can shop in addition to ski possibility. St. Moritz, which is situated in
the region of Switzerland that is close to the Italian boundary, is the
oldest ski center of the world. You should absolutely visit it when you

araya getirildiği mekan “dünyanın bahçesi” olarak da tabir ediliyor.
Hatta 'Palmenhaus'ta (palmiye evinde) muz, ananas ve kahve gibi
beklenmedik bitki ve meyvelerle de karşılaşmanız olası. Burada
yapılabilecek en iyi şeylerden biri, eski şehir manzarasını karşınıza
alıp okuma bahçesinde kendinize rahat bir yer bularak dinlenmek...
Turizm İsviçre için önemli bir gelir kaynağı. Ülkeyi gezen turist sayısının
18 milyona yaklaşması, turizm konusunda neredeyse Türkiye’yi
yakalayacağı sinyallerini veriyor. Sadece doğal güzellikleriyle değil,
geçmişi ve kültürleriyle de İsviçre, çok ilginç ve gezilmeye değer bir
ülke.

go to Switzerland. It takes place on the first ranks between most
fashionable ski centers of Europe. In the center, auxiliary activities
such as festivals and competitions are carried out apart from skiing.
Davos, which becomes famous as a metropolis of winter sports in
international arena, has the longest ski-run of Europe.
In Wengen village that is departure point of Alps trip to which you
can go by train and that has the ski-run, vehicle traffic is forbidden.
This region, which the scene is perfect, is a place in demand for
ski fans. When proceeding in reverse direction of the Alps, you
encounter colorful botanical gardens without accessing the country.
The place, where total 6000 special plant varieties that are special
to Asia and Northern America from Alps plants of Switzerland
are combined in addition to 200 rose types, is also described as
“garden of the world.” Even, it is possible that you encounter with
unexpected plants and fruits such as banana, pine apple and coffee
in Palmenhaus (house of palm). One of the best things that you
can do here is to sit opposite old city scenery and to take a rest
by finding a comfortable place for you in reading garden… Tourism
is an important source of income for Switzerland. The fact that
number of tourists who visit the country approaches 18 million
gives signals that this country will almost catch Turkey. Switzerland
is a country that is very interesting and worth to visit not only with
its natural beauties but with its past and culture.
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HEYECAN DUYMADIĞIM
HİÇBİR ŞEYİ YAPMIYORUM
I DO NOT DO ANYTHING ABOUT
WHICH I’M NOT EXCITED
GAZETECİLİK, YAZARLIK, OYUNCULUK,
MÜZİSYENLİK, TV PROGRAMCILIĞI GİBİ
BİRÇOK KİMLİĞİYLE BİRBİRİNDEN GÜZEL
İŞLERE İMZA ATAN KÜRŞAT BAŞAR’LA,
MÜZİK HAYATINDAN YAZARLIĞINA, 11
YIL ARADAN SONRA ÇIKAN ‘YAZ’ İSİMLİ
KİTABINDAN ÇOCUKLUĞUNA KADAR HER
ŞEYİ KONUŞTUK.
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WE TALKED EVERYTHING WITH KÜRŞAT
BAŞAR WHO CARRIED OUT SUCCESSFULL
WORKS WITH HIS MANY IDENTITIES
SUCH AS JOURNALIST, AUTHOR, ACTOR,
MUSICIAN AND TV PROGRAMMER FROM
HIS MUSICAL LIFE TO AUTHORSHIP AND
FROM HIS BOOK TITLED ‘SUMMER’ THAT
WAS PUBLISHED AFTER 11 YEARS TO HIS
CHILDHOOD.

Şu anda devam eden çalışmalarınız hakkında kısaca bilgi verir
misiniz?
Şu sıralarda yeni bir albüm çalışmaları var. Parça seçimi ve
düzenlemeler üzerinde çalışıyorum. Bunun yanında Kürşat Başar
Orkestrası, yeni projelerle bu yıl da konser ve kulüp çalışmalarına
devam ediyor. Orkestramızın solistleri Ayşen ve Jale dışında Zuhal
Olcay, İlhan Şeşen, Güvenç Dağüstün, Berkay Özideş gibi isimlerle de
çalışmalar yapıyoruz. Gerek haftalık kulüp programları, gerek şirket
etkinlikleri, gerekse konserler şu anda hayatımın önemli bir bölümünü
kapsıyor. Bunun dışında “Yaz”la ilgili imza günleri, söyleşiler gibi
etkinlikler var. Yeni bir TV programı için de görüşmeler sürüyor.
Gazetecilik, yazarlık, oyunculuk, müzisyenlik, TV programcılığı gibi
birçok kimliğiniz var. En çok hangisinden heyecan duyuyorsunuz?
Doğrusu heyecan duymadığım hiçbir şeyi yapmamak gibi bir
düşüncem var ve her zaman elimden geldiğince buna uymaya
çalıştım. Yaptığım işler hem birbirine yakın ve birbirini besliyor, hem
de aslında farklı heyecanlar taşıyor. Örneğin yazarlık elbette benim
asıl alanım, ama yalnız yapılan bir şey. Müzik, oyunculuk, gazetecilik,
programcılık ise, farklı insanlarla yapılan işler. Kitabın yazılma süreci
ayrı, bittikten sonraki süreci ayrı bir heyecan, ama müzik de her
sahnede her konserde yepyeni bir heyecan taşıyor.
Yazarlığa başlamanız nasıl oldu? İlk romanınızı yazmaya nasıl
karar verdiniz?
Aslında çocukluğumdan beri bir şeyler yazarım, ama lise biterken
yazmaya başladığım öyküler giderek bir bütün haline geldi ve 20’li

Can you give brief information on your continuing studies?
Currently, there is a new study on album. I’m working on selection of
song and arrangements. Besides, Kürşat Başar Orchestra is continues
concert and club studies year with new projects. We are carrying out
studies with Zuhal Olcay, İlhan Şeşen, Güvenç Dağüstün and Berkay
Özideş apart from Ayşen and Jale who are solo singers of our orchestra.
Weekly club programs, company activities and concert are important
part of my life. Apart from that, there are activities such as signature
days relating to ‘summer’ and conversations. Negotiations for a new TV
program are continued to be made.
You have many identities such as journalist, author, actor,
musician and TV programmer. Which one you are excited at the
most?
In fact, I do not do anything about which I’m not excited and always
tried to abide by it as far as in me lain. Works that I carry out are close,
they support each other and they carry different excitements. For
instance, my main field is authorship but it is performed alone. Music,
acting, journalism and program are performed with different people.
Period of writing book is a different excitement, and when you finish the
book, this is also a different period, however, you feel new excitement in
music in each stage and concert.
How did you start authorship? How did you decide to write your
first novel?
In fact, I have been writing something as from my childhood but stories
that I started to write while my high school education was about to be
completed became integrated gradually and when I was 20 years old,

yaşlarımda “Kış İkindisinin Evinde” adıyla yayınlandı. Bundan sonra
da romanlar geldi. Doğrusu çocukluğumdan beri sanatla, özellikle
edebiyat ve müzikle ilgilendiğim için, herkes bir gün yazar olacağımı
söylüyordu ama benim bu konuda ilk kitabım çıkana kadar çok net bir
kararım yoktu.
11 yıl aradan sonra geçtiğimiz aylarda yayınlanan yeni kitabınız
“Yaz” okuyucunuz tarafından çok sevildi. Her eserinizde klasik
roman anlayışının aksine, bambaşka mekan ve zamanlarda geçen
anlatışınızla karşılaşıyoruz. Genelde yaşanmışlıklar mı size ilham
oluyor, hayal gücünüz mü?
Elbette her ikisi de... Ama bir roman tümüyle yaşanmış bir olayı
da anlatsa, mutlaka sonuçta hayal gücüne dayanıyor. Karakterleri
oluştururken onlara derinlik katmak için hayal gücüne ihtiyacınız var.
Mekanları oluştururken, duyguları anlatırken... Elbette gözlem ve
yaşanmışlıklar temeli oluşturuyor ama hayal gücü olmadan bir romanı
kurgulamak bence imkansız ya da şöyle söyleyeyim, böyle bir roman
kurgulasanız da pek tatsız bir şey olur.
Yaz isimli kitabınızda anlattığınız Murat karakteri biraz zorlu bir
çocukluk dönemi yaşıyor. Kürşat Başar nasıl bir çocuktu?
Benim çocukluğum biraz farklıydı. Büyük bir ailede ve oldukça neşeli,
mutlu bir çocukluk geçirdim. Çocukluk günlerimi her zaman büyük
bir sevinçle anarım. Buradaki karakter Murat bazı açılardan bana
benziyor ama çok yalnız ve kendi içinde, kendi hayal dünyasında
yaşayan bir çocuk. Benim de her zaman böyle bir yönüm vardı ama
gerçek dünyada da sosyal ve eğlenceli bir çocuktum.

my book titled “In the House of a Winter Mid afternoon” was published.
Then my novels started to be published. Since I have been interested in
arts, especially in literature and music as from my childhood, everyone
said that I would become an author one day but I did not have very
clear decision on this subject until my first book was published.
Your readers loved your new book titled “Summer” which was
published in the last month after 11 years. In contrast to classical
novel understanding in each of your work, we come across your
narrations in quite different places and times. In general, you
inspire from life experiences or your imagination?
Of course I inspire from both of them… But when a novel tells a life
experience, it is absolutely based on imagination. While forming
characters, you need your imagination to gain them depth. While
forming places, telling emotions… Of course observation and life
experiences form basis but I think that it is impossible to fictionalize a
novel without having any imagination, if you fictionalize such novel, it
will be disagreeable.
Murat character that you told in your book named Summer has
a little difficult childhood period. How was childhood of Kürşat
Başar?
My childhood was a little different. I experienced pretty cheerful and
happy childhood in a large family. I always remember my childhood
days with great happiness. Murat character in this book resembles
me in some aspects but he is very alone child, he lives in his own and
his imaginary world. I had always this character but I was social and
amusing child in the real world.
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TÜRK MUTFAĞIYLA
İTALYAN MUTFAĞININ
SENTEZİ, BİR SPESİYAL:

PIZZA L’OLIVA
Malzemeler
• 130 gr Un, 60 gr Zeytinyağı
• 4 gr Yaş Maya
• 5 gr Toz Şeker, 5 gr Sofra Tuzu
• 60 gr Pizza Domates Sosu
• 200 gr Mozeralla Peyniri Rendesi
• 35 gr Parmesan Peynir Rendesi
• 100 gr Kalamata Siyah ve Yeşil Zeytin
• 100 gr Dana Kavurma
• 60 gr Kırmızı Soğan, 35 gr Kurutulmuş Domates
• 5 gr Taze Fesleğen Yaprakları
• 40 gr Taze Roka Yaprakları
• 35 gr Kiraz Domates

Hazırlanışı
Mayayı ufalayarak büyük bir kapta un ile karıştıralım. Yarım su bardağı
kadar ılık su, yağ, şeker ve tuzu ekleyerek, hamur haline getirdiğimiz
malzemeleri yoğurmaya başlayalım. Hamur, ele yapışmayacak kıvama
gelince, pürüzsüz bir yüzey elde etmiş olacaksınız. Hamurun üzerini
bir bezle örterek, oda sıcaklığında 1 saat kadar bekletin. Daha sonra
pizza hamurunu açıp, malzemeleri arzunuza göre hamurun üzerine
serpiştirip mozzarella peynirini de ekleyip 225 derece sıcaklıktaki
fırında 15 dakika pişirin. Piştikten sonra pizzayı rulo şekline getirip
servise sunabilirsiniz. Afiyet olsun… Bu lezzeti yerinde tatmak isterseniz
sizi Elite World Business Otel’deki L’oliva Italian & Mediterranean
Cuisine’e bekleriz.

SYNTHESIS OF TURKISH AND ITALIAN CUISINE,
A SPECIAL: PIZZA L’OLIVA
Ingredients:
Flour of
Olive oil of
Fresh yeast of
Granulated sugar of
Common salt of
Pizza Tomato Sauce of
Mozzarella Cheese Grate of
Parmesan Cheese Grate of
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130 gr
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Kalamata Black and
Green Olive of
Calf Roasting of
Red Onion of
Dried Tomato of
Fresh Basil Leaves of
Fresh Rocket Leaves of
Cherry Tomato of

100 gr
100 gr
60 gr
35 gr
5 gr
40 gr
35 gr

Preparation:
Mix the yeast by crushing it in a big cup with flour. By
adding half glass of water, oil, sugar and salt, start to
knead ingredients that we pulped. When dough does
not stick to the hand, you will obtain a plain surface.
Wait the dough for 1 hour in the room temperature
by covering it with a cloth. Then, spread pizza dough,
splash the ingredients on dough however you want, add
mozzarella cheese and cook it for 15 minutes in oven at
225 degrees. After it is cooked, you can serve the pizza
by shaping it in roll. Have a nice meal… If you want to
taste this pizza in place, we are waiting for you at L’oliva
Italian & Mediterranean Cuisine in Elite World Business
Hotel.

Sağlık / Health
OMURGA SAĞLIĞI İÇİN
Sağlık / Health

EGZERSİZ ŞART
ANİ HAREKETLER, YANLIŞ DURUŞ, OTURUŞ, YATMA, EĞİLME POZİSYONLARI FITIKTAN
KAMBURLUĞA KADAR PEK ÇOK RAHATSIZLIĞIN MEYDANA GELMESİNDE ÖNEMLİ ETKEN
OLUYOR. OMURGA SAĞLIĞINIZI KORUMANIN EN ÖNEMLİ YOLU İSE EGZERSİZ VE UZMAN
TAVSİYELERİNE KULAK VERMEK…
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Çağatay Öztürk, uzun
süreli yanlış hareket ve duruşlarla omurga sağlığını tehdit eden
hastalıkların artabileceğine dikkat çekiyor. Omurga sağlığının, tüm
bedenin dengesi için çok önemli olduğunun altını çizen Öztürk,
omurga rahatsızlıklarının en fazla ofis ortamında ve ağır temizlik işi
yapan kişilerde görüldüğünü söylüyor. Ofis ortamında giyilen yüksek
topuklu ve gösterişli ayakkabıların, uzun vadede ciddi problemler
oluşturacağını da belirten Doç. Dr. Çağatay Öztürk; “Topuklu
ayakkabılar ayak anatomisini bozarak vücutta ciddi problemlere
yol açıyor. Yüksek topuklu ayakkabıların üzerinde durabilmek için
vücut kendisini sürekli geri doğru atıyor dolayısıyla bele binen yük

artıyor bu da bel ağrısı ve omurgada şekil bozukluğuna sebebiyet
veriyor.” diyor. Doç. Dr. Çağatay Öztürk, omurga sağlığının önemini
şöyle anlatıyor; ‘‘Pek çok organın rahat çalışmasını sağlayan
omurgamızın sağlığını mutlaka düşünmeliyiz. Çalışan insanlar
gün içerisinde uzun saatler boyunca masa başında oturduğu için
sandalyelerinde mutlaka bel desteği bulundurmalıdırlar. Masa ve
sandalyenin pozisyonu ve bilgisayarın konumu duruş bozukluğuna
neden olmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Bir diğer önemli konu ise
gün içinde düzenli egzersiz yapmaktır. Günde sadece 5-10 dakikalık
egzersizlerle ve doğru duruş, oturuş pozisyonlarıyla omurganıza daha
iyi bakmış olursunuz.’’

EXERCISE IS NECESSARY FOR SPINE HEALTH
SUDDEN MOVEMENTS, WRONG POSITION,
SITTING, LYING, BENDING POSITIONS ARE
IMPORTANT FACTORS THAT CAUSE MANY
DISORDERS FROM HERNIA TO KYPHOSIS.
THE MOST IMPORTANT WAY TO PROTECT
YOUR SPINE HEALTH IS TO DO EXERCISE
AND PAY ATTENTION TO EXPERT ADVICES…
Orthopedist and Traumatology Expert Assoc. Prof. Dr. Çağatay Öztürk
attracts attention to the fact that diseases that threaten spine health
may increase due to long-term wrong movement and positions. Assoc.
Prof. Dr. Çağatay Öztürk, who states that high heels and chic shoes
that are put on in office environment will cause serious problems
in the long term, indicated that “High Heels damage foot anatomy
and cause serious problems in the body. Body is always putting
itself backwards to stand on the high heels. Thus, load on the waist
increases and this causes backache and deformation in the spine.”
Assoc. Prof. Dr. Çağatay Öztürk tells importance of the spine health as
follows “Since working people sits at the table for long hours within
day, there should be absolutely a lumbar support in their chairs.
Position of table, chair and computer should be adjusted in a way not
to cause standing disorder. Via exercises of only 5-10 minutes in a
day, correct standing and sitting positions, you will take good care of
your spine.”
201 4
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SERSEMLETİCİ GÜZELLİKTE BİR AİLE HİKÂYESİ...“KAYIP TOPRAK’’
2011 yılından beri 2050, St. Petersburg’da Yasak Aşk, Günde Bir Doz Motivasyon gibi kitaplarla ses
getiren Koton Kitap, ilk kez bir Türk yazarın romanını yayımlamanın heyecanını yaşıyor. Hollanda
ve Belçika’da “En İyi İlk Kitap Ödülü”nü alan Türk yazar Murat Işık’ın Kayıp Toprak isimli romanı
Türkiye’de de okurla buluşuyor... Hayatın getirdiği bütün olumsuzluklara ve zorluklara rağmen bir
arada kalmayı başaran bir ailenin sıcak hikâyesinin anlatıldığı kitap, akıcı ve yalın anlatımıyla dikkat
çekiyor. 25 TL’ye satışa sunulan, 360 sayfalık bu kitabı okumaktan büyük keyif alacaksınız.

A FAMILY HISTORY BEYOND COMPARISON… “LOST SOIL’’
Koton Kitap, which makes an impact with books titled 2050 as from 2011, Forbidden Love in St.
Petersburg and A dose of Motivation in a day, experiences excitement of publication of novel written
by a Turkish author for the first time. The novel, which is titled “Lost Soil” of Turkish author Murat
Işık who received prize of “First Best Book Award” in Holland and Belgium, reunites with readers in
Turkey… The book, in which sincere story of a family who succeeded to be all together despite of all
problems and difficulties caused by the life, attracts attention with its fluent and simple expression.
You will enjoy reading this book that was put on the market with price of 25 TL and has 360 pages.

ENERJİ DOLU SLAP-STICK KOMEDYASI: BLAM!
Dört dahiyane memur, sabahtan akşama kadar süren dayanılmaz sıkıcı mesai saatlerinden bir kaçış
yolu ararken gündelik hayatın sil baştan oluşturulduğu, hayal ürünü bir oyun yaratır. Tüm yaş aralığındaki
tiyatroseverlere yeni bir gösteri deneyimi sunan BLAM!, yaratıcıları Neander ekibi tarafından Die Hard’ın
The Office ile kesişimi olarak tarif ediliyor. İnanılmaz gösteriler, nefeskesen fiziksel maharetler, enerji
yüklü manevralar ile BLAM!, Türkiye’de ilk kez Zorlu Center PSM’de 5 Aralık 2014 tarihinde eğlence dolu
bir deneyim yaşatacak.

SLAP-STICK COMEDIA FULL OF ENERGY: BLAM!
Four genius officers create a fiction play in which daily life is formed with a clean slate while searching an
escape way from insufferable boring working hours that last from morning to the evening. BLAM!, which
offers a new show experience for all theatre lovers within all age ranges, is described as intersection of
Die Hard with The Office by creator Neander team. You will experience of full of fun with BLAM! that will
be released on 5 December 2014 in Zorlu Center PSM, in Turkey for the first time with unbelievable
shows, breathtaking physical skills and maneuvers full of energy.

“SINIRLAR YÖRÜNGELER” ESERLERİ DEPO’DA SERGİLENECEK
Siemens Sanat’ın düzenlediği ‘’Sınırlar-Yörüngeler 15-16’’ Yarışması’nda sergilenmeye hak
kazanan yapıtlar, 14 Kasım 2014 Cuma günü Depo’da sanatseverlerle buluşuyor. Genç
sanatçıları destekleyerek ulusal uluslararası sanat ortamına kazandırmayı amaçlayan ‘’SınırlarYörüngeler 15-16’’ Yarışması’nın sonucunda eserleri sergilenme hakkı kazanan 18 sanatçının
eserleri, 30 Aralık 2014 tarihine kadar görülebilecek. Sergi 14 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında
ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

WORKS OF “LIMITS-ORBITS” WILL BE EXHIBITED IN DEPO
Works, which gained right to be exhibited in Competition of “Limits-Orbits 15-16” organized by
Siemens Art, reunite with art lovers in Depo on 14 November 2014, on Friday. The works of 18
artists that gained right to be exhibited at the end of the Competition of “Limits-Orbits 15-16”
aiming to bringing young artists in national-international art environment by supporting them
will be able to be seen until 30 December 2014. You can visit the exhibition free of charge
between 14 November-30 December.
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CARA DELEVIGNE
KAPSÜL KOLEKSİYONU
DKNY’DE
21 yaşındaki İngiliz model ve oyuncu Cara
Delevigne’nin DKNY için özel olarak tasarladığı
kapsül koleksiyonu mağazalarda yerini aldı. Ünlü
modelin rahat ve eğlenceli tarzından ilham alarak
tasarladığı koleksiyonda, hiçbir kurala ya da stile
bağlı kalmaksızın birbiriyle kombinlenebilecek
tulum, bomber ceket, baskılı t-shirt ve berelerden
oluşan 15 farklı parça yer alıyor.

CARA DELEVIGNE
CAPSULE COLLECTION
IS IN DKNY

Capsule collection, which was specially designed
by Cara Delevigne who is British model and artist
of 21 years old for DKNY took place in the stores.
In the collection that famous model designed by
inspiring from comfortable and fun style, there are
15 different pieces consisting of overalls, bomber
jacket, printed t-shirt and berets that can be
combined without following any rule or style.

POLO SPORUNUN ZARAFETİ
AİLECE ŞEHRE TAŞINIYOR

Tam 125 yıldır Polo sporundan ilham alarak spor şıklığa yeni bir boyut
kazandıran ve modern hayatın ihtiyaçlarını ön plana alan U.S. Polo
Assn.’nin kadın, erkek ve çocuk Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nda asil
bir zarafet dikkat çekiyor. Retro ve rahat modeller ile kombinlenen
koleksiyon, markanın kurumsal renkleri lacivert, kırmızı ve beyazın
yanı sıra bordo, indigo tonları, koyu yeşil renkleri ile öne çıkıyor.

GRACE OF POLO SPORT IS BEING
CARRIED IN THE CITY AS A FAMILY
An elegant grace attracts attention in women, men and children’s
Autumn-Winter Collection of U.S. Polo Assn. that brings a new
dimension to sport elegancy by inspiring from Polo sport for 125
years and brings needs of modern life to forefront. The collection that
is combined with retro and comfort models is becoming prominent
with dark blue, red and white which are corporate colors of the brand
and also with claret red, indigo tones and dark green. Dentinatquis ia
vilnequidiem poractu sere
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OFFICINE PANERAI’DEN YENİ BİR MODEL
Officine Panerai’nin seyahat edenler için özel olarak tasarlanmış yeni modeli Luminor
1950 3 Days GMT 24H, 24 saat göstergeli ikinci zaman dilimi fonksiyonuyla öne çıkıyor.
24 saatlik dilimler halinde derecelendirilen kadranı, hem yerel zamanın hem de ikinci
bir zaman diliminin aynı anda ve bir bakışta kolayca okunmasına olanak sağlıyor.

A NEW MODEL FROM OFFICINE PANERAI
Luminor 1950 3 Days GMT 24H, which is a new model of Officine Panerai that was
designed especially for those who travel, is becoming prominent with its second time
frame function having 24 hours indicator. Its quadrant, which scales in time zones of 24
hours, provides that local time and a second time frame are read simultaneously and
easily at one glance.

DOLGUN SAÇLAR İÇİN PHILIPS
TARAKLI MAŞALAR

COMB TONGS OF PHILIPS FOR
VOLUMINOUS HAIRS

Philips Güzellik Enstitüsü, yumuşak bukleler ve doğal görünümlü
dalgalar elde etmek için Philips ProCare ailesine yeni bir ürün ekledi.
Şekillendirme sırasında tarakları kapatılabilen Philips ProCare taraklı
maşa, böylelikle çok daha rahat bir kullanım sunuyor. İyonik bakım
ve turmalin seramik kaplaması sayesinde de saçlara bakım yapma
özelliğine sahip Philips taraklı maşa, özellikle uzun saçlarda ideal…
Philips ProCare HP8634; 169,90 TL’den, Philips Care HP8631 149,90
TL’den satışa sunuluyor.

Beauty Institute of Philips added a new product to its Philips ProCare
family to have soft curls and natural appearance waves. Comb tong
of Philips ProCare, whose combs can be closed during shaping, offers
more comfortable usage. Bomb tong of Philips having characteristic
of caring hairs thanks to ionic maintenance and tourmaline ceramic
coating is ideal especially for long hairs… Philips ProCare HP8634 is
offered for sale from 169,90 TL and Philips Care HP8631 is offered
for sale from 149,90 TL.

NUXE'TEN BAL ÖZLÜ EL KREMİ

“Doğadan Gelen Güzellik” sloganı ile kozmetikte harikalar yaratan dünyaca ünlü Fransız dermokozmetik
markası NUXE'ün bal özlü Rêve de Miel® serisinde yer alan Onarıcı Besleyici ve Koruyucu El & Tırnak Bakım
Kremi ile elleriniz yumuşacık olacak. Crème Mains et Ongles Onarıcı Besleyici ve Koruyucu El ve Tırnak Bakım
Kremi 29.50 TL

HAND CREAM WITH HONEY ESSENCE FROM NUXE
Your hands will be very soft with Remedial, Nutritive and Protective Hand & Nail Care Cream included in honey
essence Rêve de Miel® series of NUXE that is worldwide known French dermo-cosmetic brand doing miracles
with motto of “Beauty coming from the Nature”. Crème Mains et Ongles Remedial, Nutritive and Protective
Hand and Nail Care Cream is 29.50 TL.
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