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Hem turizm sektörü hem de Elite World Otelleri zinciri için yoğun bir kış dönemini geride bıraktık. Elite World
Otelleri olarak, son 3 yıldır yürüttüğümüz markalaşma sürecinde yeni yatırımlarımız gittikçe hız kazanıyor.
2014 yılının ilk aylarında kapılarını açtığımız Elite World Business Otel gün geçtikçe misafir yoğunluğunu
artırırken, Haziran 2015 yılında kapılarını açmayı planladığımız Elite World Marmaris Otel için çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Bizlere verdiğiniz destek için teşekkür ederiz.
Elite World Look’un üçüncü sayısının kapak konusunda, bahar aylarında çok tercih edilen rotalardan biri olan
Tayland’ın popüler adalarından Khao Lak’ı, değerli dostum Pronto Tour’un Pazarlama Müdürü Sarp Özkar’ın
kaleminden sizlerle paylaşmayı tercih ettik. Sarp Özkar’ın bizde hayranlık uyandıran Khao Lak seyahatini,
eminim sizler de çok beğeneceksiniz.
Elite World Otelleri’nin yeni yatırımları ve güncel çalışmalarıyla ilgili bütün unsurlara Elite World Otelleri
Zincir Genel Müdürü Ünsal Şınık’la yaptığımız röportajda yer verdik. İlkbahar sayımızın bir diğer konuğuysa
çok beğenilen şarkıları ve güzelliğiyle Yonca Lodi oldu. Her sayımızda turizm sektöründen bir duayene yer
verdiğimiz röportaj sayfamızda ise, TUYED Başkanı Kerem Köfteoğlu ile turizm sektörünün geçen yılı ve bu
yılına dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
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Teknoloji, moda, kültür-sanat ve güzellik konularında son çıkan ürünleri sizlerle buluşturmanın yanı sıra, bahar
aylarının kronik sağlık problemi olan saman nezlesinden nasıl korunabileceğinizle ilgili doktor görüşlerine de
yer verdik.

PORTRAIT: YONCA LODİ

Önceki sayılarımızda olduğu gibi, İlkbahar 2015 sayımızda da sizleri turizm sektöründen modaya, kültürsanattan teknolojiye bir çok konuyu aktarmaya çalıştık. Elite World Look’un yeni sayısını keyifle okumanız ve
harika bir bahar geçirmeniz dileğiyle...

17 LEZZET: ELIT DREAM
COCTAIL
TASTE: ELITE DREAM COCTAIL

An intense winter season was left behind for both tourism industry and Elite World Hotels chain. As Elite
World Hotels, our new investments are increasingly gaining speed in the process of branding that we have
been carrying out for the last 3 years. While Elite World Business Hotels which we opened its doors has been
increasing its guest intensity day by day, we continue our work for Elite World Marmaris Hotels that we have
been planning to open its doors in June 2015. We thank you for your support.
In the cover story of the third issue of Elite World Look, we chose to share one of the most favourite routes in
spring season, one of the popular islands of Thailand, Khao Lak which was written by my valuable friend and
Marketing Manager of Pronto Tours, Sarp Özkar. I am sure that you will like the Khao Lak trip of Sarp Özkar a
lot, which evoked our admiration.
We included all the elements related to the new investments and recent works of lite World Hotels in our
interview with the General Manager of Elite World Hotels Chains, Ünsal Şınık, and another guest of our spring
issue was Yonca Lodi with her much-admired songs and beauty. In our interview page where we include a
connoiseur from the tourism industry, we made a pleasant interview with Head of TUYED regarding the last
and this year of the tourism industry.
In addition to meet you with the latest products in the areas of technology, fashion, culture, art and beauty,
we also include the medical opinions related to one of the chronic health problems of spring season, the hay
fever and how to protect yourselves from it.
As in our previous issues, we tried to convey many subjects from tourism industry to fashion, from culture and
art to technology in our spring 2015 issue. We wish you to read the new issue of Elite World Look and spend a
wonderful spring...
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ÇİLEK ŞÖLENİ ELITE WORLD İSTANBUL’DA
STRAWBERRY FEAST IN ELITE WORLD ISTANBUL
Taksim’deki Elite World İstanbul Otel bünyesindeki Coffee
Company’de 11 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında “Çilek
Şöleni” gerçekleştirilecek. Bahar aylarının vazgeçilmez
meyvesi olan çileğin en güzel halinin Elite World tatlılarıyla
buluşmasıyla gerçekleştirilecek “Çilek Şöleni”nde, çilekli
turta, çilekli puding, çilekli kurabiye gibi tatlı çeşitleri
misafirlerle buluşturulacak.

In the Coffee Company within Elite World Istanbul Hotel in
Taksim "Strawberry Feast" will be carried out between 11th
and 24th of May. In the "Strawberry Feast" which will be carried
out by meeting beautifulness of the essential fruit of spring
season, strawberry with Elite World desserts, desserts such as
strawberry pie, strawberry pudding and strawberry cookies will
be brought together with visitors .

ELITE WORLD VAN OTEL’DEN KIZILAY’A DESTEK
ELITE WORLD VAN SUPPORTS KIZILAY

Doğu’nun ilk uluslararası şehir oteli Elite World Van Otel, turizm
sektörüne getirdiği yeniliklerin yanı sıra, sosyal sorumluluk
çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. Elite World Van Otel çalışanlarının
katılımıyla gerçekleştirilen Kızılay Kan Bağışı projesi, Elite World
Van Otel Genel Müdürü Gürkan Akbay’ın da katılımıyla 8 Ocak
2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Elite World Van Hotel, which is the first international hotel of
the East Turkey, attracts attention with the innovations that it
brings to the tourism industry along with the social responsibility
works. Kızılay Blood Donation Project which was carried out with
participation of Elite World Van Hotel Workers was performed with
participation of Elite World Van Hotel General Manager Gürkan
Akbay on 8th of January, 2015.
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L’OLIVA’DAN
“ENGİNAR GÜNLERİ”
İtalya’nın geleneksel lezzetlerini Türk damak tadına uygun
olarak sunan L'oliva Italian & Mediterranean Cuisine, 20
Nisan 10 Mayıs tarihleri arasında lezzet düşkünlerini Enginar
Günleri’ne davet ediyor. L’oliva’nın ünlü aşçıları tarafından
hazırlanan “Enginar Günleri” menüsünde, taze enginar çorbası,
taze enginar üzerinde portakallı levrek marin, taze iç bakla
eşliğinde zeytinyağlı enginar, enginarlı linguni makarna, kuzu
etli taze enginar dolması ve körpe enginar ile levrek kavurma
gibi eşsiz lezzetler yer alıyor.

ELITE WORLD
OTELLERİ’NDEN İŞİTME
ENGELLİLERE DESTEK

"ARTICHOKE DAYS" FROM LOLIVA
L'oliva Italian & Mediterranean Cuisine that presenting
traditional Italian cuisine sternly for Turkish taste invites the
people find pleasure in cuisine to Artichoke Days. In the menu
of “Artichoke Days” that is being prepared by famous chefs of
L’oliva there are unique tastes such as fresh artichoke soup,
marinated sea bass with orange on fresh artichoke, artichoke
with olive oil accompanied by fresh shelled bread beans, linguni
pasta with artichoke, stuffed fresh artichoke with lamb and
tender artichoke with roasted sea bass.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın destekleriyle,
İşitme Engelliler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen
“İşitme Engelliler İçin Türkiye’nin İlkleri” ödül töreni, Elite
World İstanbul Otel’de gerçekleştirildi. Ödül törenine
ünlü isimlerden Esra Erol, İdo Tatlıses, Saruhan Hünel
katılırken, Esra Erol ödülünü alırken işitme engelli diliyle
teşekkür ederek büyük alkış aldı. Elite World Otelleri’ni
temsilen konuşma yapan Elite World Otelleri Zincir Satış
ve Pazarlama Müdürü Mustafa Meriç, “Elite World Otelleri
olarak engelleri kaldırmaya, işitme engelli misafirlerimize
yardımcı olmaya biraz olsun katkımız olursa, ne mutlu
bize” dedi.

ELITE WORLD HOTELS SUPPORT
HEARING IMPAIRED
"Groundbreakings of Turkey for Hearing Impaired" award
ceremony which was carried out by the Federation of
Hearing Impaired with the support of Ministry of Family
and Social Policies was performed in Elite World Istanbul
Hotel. Celebrities Esra Erol, İdo Tatlıses and Saruhan
Hünel attended to the award ceremony and Esra Erol was
applauded after she thanked in hearing impaired sign
language while receiving the award. Marketing and Sales
Manager of Elite World Hotels Chain Mustafa Meriç, who
spoke on behalf of Elite World Hotels said "We would
be happy if we could at least contribute to eliminating
barriers and assisting our hearing impaired visitors."
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YILIN EN İYİ İŞ OTELİ ELITE WORLD BUSINESS
ELITE WORLD BUSINESS WON THE BEST BUSINESS HOTEL OF THE YEAR
Türkiye’nin ilk tescilli dijital moda-yaşam
dergisi Evo’s Angels ve Türkiye’nin
ilk Spikerler Platformu Kırmızı Türk
Haber Forumu tarafından bu yıl 3. kez
düzenlenen “Dijital Dünyanın Enleri”
Ödül Töreni, 4 Mart 2015 tarihinde
gerçekleştirildi. Halka açık oylamalar
sonucunda dijital dünyada en çok takip
edilen kişilerinin ödül aldığı törende bu yıl
51 farklı kategori yer aldı. Birçok tanınmış
simanın katıldığı ödül töreninde, Yılın En
İyi İş Oteli kategorisinin ödülü, Elite World
Business Otel’in oldu.
Türkiye’nin ilk tescilli dijital dergisi Evo’s
Angels ve Spikerler Platformu Kırmızı
Türk Haber tarafından bu yıl 3. kez
düzenlenen, birçok siyasetçi ve ünlü
simanin jüri koltuğunda oturduğu ödül
töreni, Yılın En iyi İş Oteli seçilen Elite
World Business Otel’de gerçekleşti.
Gece aynı zamanda yılın en görkemli
karma defilesine ev sahipliği yaptı.
Koreografisi Asil Çağıl tarafından
hazırlanan defilede Şinasi GünaydınRenkli Düşler Kreasyonuyla, Yelda Aslan-

Işık Kreasyonuyla, Aydın Göynü – Düşler
Ülkesinde Bir Garip Seyyah Kreasyonuyla,
Nebahat Çağıl – Keçenin Büyüsü
Kreasyonuyla geceye renk kattı. Moda,
magazin, medya ve sanat dünyasının

önemli isimlerini buluşturan gecenin
finali ise “Depodans cafe ekibinden Emek
& Büşra Yeter ikilisinin Salsa, Marina
Federenko’nun Modern dans gösterisiyle
tamamlandı.

Award Ceremony “The Bests of the Digital
World” organized third times this year by
Evo’s Angels which is the first registered
digital fashion-life journal of Turkey and
by Kırmızı Türk Haber Forumu (Red
Turkish News Form) which is the first
Speakers Platform, was hold in 4th March

2015. This year there were 51 different
categories at the ceremony from which
the most followed persons in digital world
gain reward according to the results of the
popular vote. At the ceremony, in which
a lot of notable persons take part in,
Elite World Business Hotel won The Best

Business Hotel award.Award ceremony,
which was organized third times this
year by Evo’s Angels which is the first
registered digital journal of Turkey and by
Kırmızı Türk Haber Forumu, and where
so many politicians and notable persons
took part in, was hold at the Elite World
Business Hotel selected as the best
business hotel.
The ceremony night was also home to
the most magnificent fixed fashion show.
Şinasi Günaydın with his creation called
Renkli Düşler (Colorful Dreams), Yelda
Aslan with her creation called Işık (Light),
Aydin Göynü with his creation called
Düşler Ülkesinde Bir Garip Seyyah (A
Strange Traveler in the Never Land) and
Nebahat Cağıl with her creation called
Keçenin Büyüsü (Magic of the Felt) lent
color to the ceremony night in the show
prepared creation thereof by Asil Çağıl.
The final of the night bringing together
notable persons of the fashion, magazine
and art world was completed with dance
show from “Depodans Café Team”.
Dancer duo Emek & Büşra Yeter danced
the Salsa and Marina Federenko showed
her modern dance.
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ELITE WORLD KALİTESİYLE... CHOCOLATE COMPANY!
WITH THE QUALITY OF ELITE WORLD... CHOCOLATE
Kalite ve konforun yanı sıra yenilikleriyle de en iyi şehir
otellerinden biri olan Elite World Otelleri, el yapımı özel
çikolatalarını misafirleriyle buluşturmaya başladı. Elite World
Otelleri’nin bünyesindeki Coffee Company’de, “butik” konseptle
hazırladığı el yapımı çikolataları, Elite World kalitesiyle ve
özel tasarım kutularla çikolata severlerin beğenisine sunuyor.
Chocolate Company markası, bitter çikolatalı, sütlü çikolatalı,
fildişi beyaz çikolatalı, frambuazlı çeşitleriyle, yoğun çikolata
veya meyve aroması arayanlara alternatif sunuyor. Elite World
Otelleri, her geçen gün farklı sürpriz tatlarla misafirlerine
mutluluk dağıtmaya devam edecek.

Elite World Hotels, which is one of the best city hotels with its
innovations along with quality and comfort has started to meet
their hand-made, special chocolates with their guests. In Coffee
Company within Elite World Hotels presents the hand-made
chocolates prepared as a “boutique” concept with Elite World
quality and specially designed boxes to chocolate-lovers' taste.
Chocolate Company brand offers alternatives with its bitter
chocolate, milk chocolate, tusk-white chocolate, raspberry
flavors to ones who are looking for intense chocolate or fruit
flavors. Elite World Hotels, will continue to bring happiness to
their guests with surprising tastes each passing day.

ELITE WORLD OTELLERİ’NDEN, TTNET PLATİN KART
SAHİPLERİNE ÖZEL İNDİRİM
SPECIAL DISCOUNT FROM ELITE WORLD HOTELS TO THE OWNERS OF TTNET PLATINUM CARD
Elite World Otelleri, müşterilerine bünyesindeki restoranlarında
indirim sağlamak üzere TTNET ile anlaştı. Anlaşma
kapsamında Elite World Otelleri, TTNET Platin kartına sahip
müşterilerine, belirlenen restoranlarında geçerli olacak
şekilde 2016 yılının Ocak ayına kadar yüzde 15 oranında
indirim sunacak. Kampanya Elite World Otelleri bünyesinde
bulunan Coffee Company, L’oliva Italian&Mediterrean Cuisine,
The Brasserie, Tepe Ocakbaşı 'nda geçerli olacak. Kampanyayı
değerlendirmek isteyen Elite World misafirleri, kart bilgileriyle
indirimden yararlanabilecekler.
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Elite World Hotels have agreed with TTNET to provide
discount to the customers in the restaurants within.
Within the scope of the agreement, Elite World Hotels will
offer to their customers who own TTNET Platinum card a
15 percent discount to be valid in specified restaurants
till January, 2016. Special offer will be valid in Coffee
Company, L’oliva Italian&Mediterrean Cuisine, The
Brasserie, Tepe Ocakbaşı within Elite World Hotels. Elite
World guests who want to benefit from the special offer
will be able to make it with their card information.

Elite World’e Dair

Elite World’e Dair / About Elite World

ELITE WORLD’DEN NOMAD CARD SAHİPLERİNE BİNLERCE PUAN

THOUSANDS OF BONUS POINTS TO THE OWNERS NOMAD CARD
Elite World Otelleri, Kazakistan Air Astana Havaalanı yolcularına
da mil kazandırıyor. Elite World Otelleri zinciri, sadece Air
Astana yolcularının kullandığı Nomad Card işbirliğini yeni bir
kampanyayla devam ettiriyor. Elite World Otelleri zincirindeki
tesislerde konaklayan Nomad Card sahipleri, puan kazanarak,
bu puanları 31 Nisan 2015’e kadar konaklamalarında
kullanabilecek.
İstanbul Taksim’de 102 oda kapasiteli Elite World Prestige ve
245 odalı, 5 yıldızlı Elite World İstanbul, İstanbul Florya’da 181
oda kapasiteli Elite World Business ve Van’da 230 oda kapasiteli
5 yıldızlı Elite World Van Otel’de benzersiz kalite anlayışını

misafirlerine sunan Elit Turizm, otellerinde konaklayan Nomad
Card sahibi misafirlerine 31 Nisan 2015 tarihine kadar daha da
çok mil kazandırıyor.
Ayrıca konaklama rezervasyonlarını www.eliteworldhotels.com.tr
www.eliteworldhotels.com.tr web sitesi üzerinden veya otellerin
rezervasyon bürolarından yapanlar, her rezervasyon için 1000
mil kazanabiliyor.

Elite World Hotels are also earning miles to Kazakhstan
Air Astana Airport passengers. Elite World Hotels extends
cooperation with Nomad Card which is only used by Air Astana
passenger with a new special offer. Nomad Card owners who
stay in the facilities within Elite World Hotels chain will earn
bonus points and they will be able to use these bonus points for
staying till 31st of April, 2015.
Elit Tourism which offers its unique quality concept in Elite World
Prestige with 102 rooms, and 5 star Elite World Istanbul with
245 rooms in Taksim, Istanbul, Elite World Business with 181
rooms in Florya, Istanbul, Elite World Van with 230 rooms in Van
earning many more miles to its guests who own Nomad Card till
31st of April, 2015.
Besides, the ones who book on www.eliteworldhotels.com.tr
www.eliteworldhotels.com.tr web site or from hotels' booking
offices earn 1000 miles for each booking.
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TURİZM, YENİLİKÇİ
TASARIMLARLA SINIF
ATLIYOR
TOURISM IS CLIMBING
THE LADDER WITH

TUYED BAŞKANI, GAZETECİ KEREM KÖFTEOĞLU
İLE BAŞKANLIĞINI YÜRÜTTÜĞÜ TUYED’LE İLGİLİ
ÇALIŞMALARI VE TURİZM SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ
İLE YARININA İLİŞKİN SOHBET ETTİK. KÖFTEOĞLU
“DÜNYA TURİZMİNİN ORTALAMA YÜZDE 5
BÜYÜDÜĞÜ BİR ORTAMDA, TÜRKİYE’NİN TURİZMDE
YAKALADIĞI RAKAMLARI ŞÜPHESİZ OLUMLU
KARŞILIYORUZ” DEDİ.

WE TALKED WITH HEAD OF TUYED AND JOURNALIST
KEREM KÖFTEOĞLU ABOUT HIS WORKS IN TUYED
AS HEAD OF TUYED AND TODAY AND TOMORROW
OF TOURISM INDUSTRY. KÖFTEOĞLU SAID "IN AN
ATMOSPHERE WHERE THE WORLD TOURISM IS
GROWING AVERAGE OF 5 PERCENT, WE INARGUABLY
WELCOME THE NUMBERS EARNED BY TURKEY IN
TOURISM".

2014 yılı turizm açısından nasıl geçti? Başkanlığını
yaptığınız Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği
(TUYED)’in verileriyle açıklamamız gerekirse nasıl bir
gelişme kaydedildi?
TUİK’in açıkladığı rakamlara göre 2014 yılında Türkiye’ye
toplam 36,8 milyon turist geldi. Türkiye’nin 2014 turizm geliri
ise 34,4 milyar olarak gerçekleşti. Dünya turizminin ortalama
yüzde 5 büyüdüğü bir ortamda Türkiye’nin turizmde yakaladığı
rakamları şüphesiz olumlu karşılıyoruz.

How was 2014 in terms of tourism? If we need to explain
with data from Association of Tourism Writer and Journalists
(TUYED) which you are heading, what was the progress?
According to the numbers of TUİK, 36.8 million tourists in total
came to Turkey in 2014. Turkey's tourism income of 2014
was 34.4 billion. In an atmosphere where the world tourism
is growing average of 5 percent, we inarguably welcome the
numbers earned by Turkey in tourism.

Turizm sektöründe mimari konusu da günümüzde çok ön
planda. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ben de dahil, turizm yazarlarının önemli bir kısmı sektörde
mimari konusuna yeterince eğilemedik. Yaptığımız haberlere
bakınca turizm ve mimarlık konusunun eksik kaldığını gördüm.
Bu eksikliği bir nebze de olsa, Türk Serbest Mimarlar Derneği
(TSMD) ile ortaklaşa düzenlediğimiz panelde gidermeye
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In tourism industry, the point of architecture is particularly
important today. How do you consider this issue?
A considerable number of tourism journalists, including myself
could not address the issue of architecture in the industry
sufficiently. When I consider the news that we made, I saw that
the issue of tourism and architecture was lacking. We tried to
fill this gap in the panel discussion which we organized together
with (TMSD). The book named "Tourism and Recreation

Röportaj / Interview
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çalıştık. Panele katılanlara VitrA’nın hazırladığı ‘VitrA Çağdaş
Mimarlık Dizisi’nin “Turizm ve Rekreasyon Yapıları” başlıklı
kitabı hediye edildi. Kitapta son derece ilginç saptamalar var.
Örneğin kitaptaki yazılarda Türkçeye ‘yeniden yaratım’ olarak
çevirebileceğimiz “recreation” sözü sıkça karşımıza çıkıyor.
Yazarlar bu deyim için şu önermeyi yapıyor: “Recreaiton’a
Türkçe’de anlam itibarıyle en çok yakışan sözcük tatil. Oteller,
iş dışında kalan zamanın tüketim pratiğine ev sahipliği yapan
mekanlardır. Yeni oteller, sığınak, ev, sahne, tiyatro arasında
sınırların eridiği noktada evden uzakta ev, kentin içinde kent,
gerçek yaşamda tiyatro yaratmaya özenmektir. Bu tesis, yüzde
yüz birbirine inanmış işveren, tasarımcı, işletmeci uyumunun
başarısıdır.” Bu saptamalara katılmamak mümkün mü?
Panelde dile getirilen görüşlere de baktığımızda turizmde
mimarlığın son derece önemli olduğunu ve mimarinin doğru
kurgulanması halinde ülkeye, tesise ve bölgeye değer kattığını
görüyoruz. Dolayısıyla TUYED olarak, biz de mimarinin turizmde
dikkat edilmesi gereken bir alan olduğuna inanıyoruz.
2015 yılı ve 2023 yeni Türkiye’si için Türk turizmiyle ilgili
öngörüleriniz nelerdir?
Rusya’da yaşanan devalüasyon, ülke ekonomisinde durgunluğa
sebep olacak. Bu durumun Türkiye’nin, Avrupa’ya göre daha
makul bir destinasyon olarak hem turizm hem de ihracat
bazında gelişmeleri lehimize çevirmesi söz konusudur.

Türkiye’nin yakın komşularında olumsuz bir gelişme olmaması
halinde 2015’te turist sayısının 38 milyona, turizm gelirinin
de 32 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ülkemizdeki
turizm hareketlerinin yüzde 70’ini aşan kısmı aralarında
İstanbul, Antalya, İzmir ve Muğla’nın bulunduğu dört kentimizde
gerçekleşiyor. Sadece dört şehrimizdeki turizm hareketleri
sonunda dünya birinci liginde adımızı ilk 10’a yazdırmayı
başardık. Oysa Anadolu’nun kadim şehirleri, keşfedilmeyi
bekleyen hazineleri henüz görücüye çıkmadı. Bu hazinelerimizin
de doğru planlamalar ve sürdürülebilirlik esasları çerçevesinde
dünya turizm pazarına sunulması halinde, Cumhuriyet’imizin
100’ncü yılında adımızı dünyanın ilk üçü arasına
yazdıracağımıza inanıyoruz.

“TUİK’in açıkladığı rakamlara göre 2014 yılında
Türkiye’ye toplam 36,8 milyon turist geldi. Türkiye’nin
2014 turizm geliri ise 34,4 milyar olarak gerçekleşti.
Dünya turizminin ortalama yüzde 5 büyüdüğü bir
ortamda Türkiye’nin turizmde yakaladığı rakamları
şüphesiz olumlu karşılıyoruz.”

Architectures" from the 'VitrA Contemporary Architecture Series"
which was prepared by VitrA was presented as a gift to the
attendants of the panel discussion. There are quite interesting
points in the book. For instance, we frequently come across
the word "recreation" in the articles of the book. Writers offer
following suggestion for this term: "Holiday is the word which
suits most to the word "Recreation" in Turkish in terms of
meaning. Hotels are the places which play as a host to the
practice of consumption for the times off the work. New hotels
mean aspiring to create a a home far from home, a city inside
a city and create a stage in real life. This facility is the success
of the harmony between the employer, designer and manager
who believe themselves at hundred percent." Is it possible not
to agree with these points? When we also take a look to the
opinions declared in the panel discussion, we understand that
the architecture is extremely important in tourism and in case
that the architecture is established in a correct way, it adds
value to the country, facility and the area. Therefore we, as
TUYED, believe that the architecture is a field which needs to be
considered carefully.
What are your predictions related to the year of 2015 and
the new Turkey of 2023?
Devaluation experienced in Russia will cause to a recession in
the economy of country. It is possible that these situation will
turn these developments to an advantage for us as Turkey is an
affordable destination compared to Europe. Unless there will be
a negative progression inside the close neighbors of Turkey we
predict that the number of tourists will reach to 38 million and the
tourism income will reach to 32 billion dollars. In our country, over
70 percent of tourism activities occur in our four cities including
Istanbul, Antalya, İzmir and Muğla. As a result of the tourism
activities only in our four cities, we managed to make in top 10 of
world premier league . In fact the ancient cities of Anatolia and
the treasures awating to be discovered have not seen yet. In case
that these treasures of us are presented to the world of tourism
with the frame of right planning and sustainability principles, we
believe that we will have our name written among the top 3 of
world on the 100th anniversary of our Republic.
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"According to the numbers of TUİK, 36.8 million
tourists in total came to Turkey in 2014. Turkey's
tourism income of 2014 was 34.4 billion. In an
atmosphere where the world tourism is growıng
average of 5 percent, we welcome the numbers of
Turkey in tourism inarguably.
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TRENDLERİ YAKALAYAMAYAN OYUN DIŞI KALIR
THE ONE LOSES TRENDS WILL BE LEFT OUTSIDE THE GAME
ÜNSAL ŞINIK İLE GLOBAL
BAZDA OTELCİLİĞİN YAKIN
GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK
TRENDLERİ KONUŞTUK. ŞINIK
“OTELLER YAKIN DÖNEMDE,
ARTAN REKABETE GÖĞÜS
GEREBİLMEK, MEVCUT
POTANSİYELLERİNİ TUTABİLMEK
VE YENİ MÜŞTERİ KAZANMAK
İÇİN TRENDLERİ TAKİP ETMEK,
YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ
YARATMAK VE YATIRIMLARI
BU YÖNLERE KANALİZE ETMEK
DURUMUNDALAR” DEDİ.
WE HAVE TALKED WITH ÜNSAL
ŞINIK ON TRENDS WHICH WILL
BRING LIGHT TO THE NEAR
FUTURE OF HOTEL INDUSTRY
GLOBALLY. ŞINIK SAID
"HOTELS ARE REQUIRED TO
FOLLOW TRENDS, CREATE NEW
MARKETING METHODS AND
CANALIZE INVESTMENTS ON
THIS ROUTES IN ORDER TO COPE
WITH INCREASING COMPETITION,
PRESERVE EXISTING POTENTIALS
AND GAIN CUSTOMERS".
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Otellerin müşteri malzemeleri, servisler ve
dekorasyon konularında müşteriyi çekici ve
tekrar geri gelmesini sağlayıcı girişimlerini
artırdığını söyleyen Elite World Otelleri
Zincir Genel Müdürü Ünsal Şınık, 2014
yılının konaklama endüstrisi için kuvvetli
bir yıl olduğunu ifade etti. Rekabette öne
çıkabilmenin ancak müşteri taleplerini doğru
okuyarak ve trendler konusunda üstünlük
sağlayacak girişimlerde bulunarak mümkün
olacağının altını çizen Şınık, otelcilerin
2015 beklentileri için %49 Revpar’ın
2014’de yüksek olacağını, %36 ise 2014
ile aynı olacağını belirtti. Şınık ayrıca,
global bazda otelciliğin yakın geleceğine
ışık tutacak trendleri; yeni nesil konuk
istekleri, sosyal sorumluluk projeleri ve
çevreyi koruma bilinci, yeni nesil ödeme
sistemleri, kişileştirilmiş hizmet, müşteri
sadakatini ödüllendirme, sağlık ve wellness
uygulamaları olarak sıralıyor.
Yeni Nesil Hizmet Anlayışı
Yeni nesil yöneticiler kısmen dijital ortamda
yetişmiş, gittikleri her yerde internet kanalı
ile bağlı kalmak arzusundalar. Geleceğin iş
seyahatlerinden pay almak isteyen oteller
mobil check-in, hızlı ve ücretsiz internet
gibi teknoloji üstünü araçlarla donanmak
zorundalar. Diğer bir strateji ise ileri teknoloji
ürünleri ile genç potansiyel müşteri kitlesinin
dikkatini çekmektedir. Bazı uluslararası
zincirler ürün ve mekan tanıtımları için
4D virtual seyahat deneyimleri sunmaya
başlamışlardır. Yeni nesil müşteriyi tesislere
çekmek için sarf edilen çabalara oteller
yüzde 59 oranında yeni nesil potansiyelimize
henüz fokuslanmadık cevabı verirken, yüzde
30 oranında yeni teknolojileri kullanmaya

General Manager of Elite World Hotels
Chain, Ünsal Şınık, who said that the hotels
has increased their initiatives regarding the
consumer materials, services and decoration
which attracts customers and make them
come again declared that 2014 had been a
competitive year for accommodation industry.
Şınık underlined that to step forward through
to competition could be possible only to
understand the demands of customers
correctly and to make initiatives in order to
gain advantages on trends and pointed out
that 49% Revpar would be high in 2014 and
36% would be same with 2014 regarding the
expectations of hotel managers for 2015.
Moreover, Şınık prioritizes the trends that will
bring light to the near future of hotel industry
as new generation guest demands, social
responsibility projects and environmental
protection consciousness, new generation
payment systems, customized services,
awarding customer loyalty, health and
wellness applications.
New Generation of Service Concept
New generation executives mostly grew up in
a digitalized environment and they desire to
stay connected with internet everywhere they
travel. Hotels which wish to take their shares
from the business travels of the future should
be equipped with high technologies such
as mobile check-in, fast and free internet
connection. Another strategy is to attract
mass of young potential customers! attention
with high-tech products. Some international
hotel chains has started to offer 4D virtual
travel experience for their product and
space promotions. 59 percent of hotels have
responded to the efforts in order to attract
new generation customers as they have not
focused to their new generation potential,
39 percent of those responded that they
have started to use new technologies and
11 percent responded that they have done
innovations on lobby and room design. When
asked that on which areas they want to spend
their budget for establishing new technologies
to hotels, we see that the priority is faster
internet connection with 64 percent. They
have declared that they spent 16 percent for
room entertainment equipments, 12 percent
for digital boards, 12 percent for virtual desk
and 4 percent for mobile check-in investment.
Hotels Should Make Efforts For the Benefit
of Society
Another subject that young customers are
closely interested in is social awareness.
Especially 47% of new generation guests
participate in non-profit non-governmental
organizations. Hotels also create similar
programs in order to win customers' favor
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and have a tendency to accelerate non-profit
works for the benefit of society concordantly.
When we take a look at the activities of
hotels in this area, we see that 49 percent
of them act with their own resources, 29
percent of them depend on the demands of
their chain, 12 percent of them do not work
substantially and just plan and 10 percent of
them encourages their employees who work
as volunteers in social organizations.
Digitalization in Payment Systems
Hotels have been switching to payment
methods in digital media day by day. Service
providers such as Apple pay-Google Pay-Banks
provide mobile payment systems to their
customers. When considered that the most
of the guests own smartphones, hotels have
become obliged to adapt payment methods
which are compatible with those systems.
Customized Service Stands Out
Today's hotel guests expect the concept of
customized service. Some hotels create
special customized consultation units in
order to provide that. Hotels are struggling to
move forward using their efforts for customer
satisfaction and customized service. When
we look at which customer services that
hotels want to invest in, it can be seen that
fast and free internet lead the way with 48
percent. We have reached the result that 12
percent of them provide cell phone, tablet
charge stations inside rooms, 6 percent of
them provide digital services, and 27 percent
of them provide all of these services.
Loyalty Programs are Necessary
Hotels constantly renew their loyalty programs
in order to gain new customers and keep
existing ones. Creating loyalty programs
in order to increase meeting potential is
among new trends. Surveys conducted with
loyal customer group have shown that one
third of these portfolio have a tendency to
hold their meetings in the same facility. In a
statistical study within the scope of trends in
loyalty programs, 33 percent of them have
responded that they have a high number of
members in their programs, 33 percent of
them responded that there is an increase
in the bookings made by OTAs, thus, loyalty
programs are not that important, 21 percent
of them responded that they offer more
priviliged programs to their loyal customers
and 12 percent of them responded that there
is no change.
Health and Wellness Applications Will Rise
in Value
Interest to facilities that provide health and
related services will continue also in 2015. As
the life expectancy has increased, especially
guests from specific socio-economic status
have started to consider health issues more
importantly. Facilities which take this into
consideration draw attention with their
rooms decorated with anti-allergic materials,
special air filtration systems, extended fitness
opportunities, fitness-wellness consultants,
health menus and natural customer materials.
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başladık, yüzde 11 oranında ise lobi ve oda
dizaynında yeniliğe gittik cevabını vermiştir.
Yeni teknolojilerin otele yerleştirilmesi
konusunda otellerin bütçeyi hangi konularda
yoğunlaşarak harcamak istediklerinde
ise; yüzde 64 ile önceliğin daha hızlı
internete verildiğini görüyoruz. Oda eğlence
donanımlarına yüzde 16, dijital panolara
yüzde 12, sanal danışma hizmetlerine yüzde
4, mobil check-in yatırımına ise yüzde 4
oranında harcama yaptıklarını söylemişlerdir.
Oteller Toplum Yararına Çalışmalar
Yapmalı
Özellikle genç müşterilerin yakından
ilgilendiği diğer bir konu ise sosyal bilinçtir.
Konukların özellikle yeni neslin %47’si kar
amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerinde
görev almaktadır. Otellerde buna paralel
olarak müşterilerinin gözüne girmek için
benzer programlar yaratmakta ve toplum
yararına kar gütmeyen çalışmalara hız
verme eğilimdedirler. Otellerin bu alandaki
faaliyetlerine baktığımızda yüzde 49’unun
kendi imkanları ile ilerlediğini, yüzde
29’unun bağlı bulundukları zincirlerin
taleplerine bağlı olduklarını, yüzde 12’sinin
somut çalışmalar yapmadığın; ancak
planladığını, yüzde 10’luk kısmın ise sosyal
kuruluşlarda gönüllü olarak görev alan
çalışanlarını teşvik ettiğini görüyoruz.
Ödeme Sistemlerinde Dijitalleşme
Oteller gün geçtikçe dijital ortamda ödeme
metodlarına geçiş yapmaktadır. Apple payGoogle Pay-Bankalar gibi servis sağlayıcıları
kullanıcılarına mobil ödeme sistemleri
sunmakta. Konukların artık çoğunun akıllı
telefonları olduğu düşünüldüğünde otellerin bu
sistemlerle uyumlu ödeme alma metodlarını
adapte etmeleri zorunlu hale gelmiştir.
Kişiye Özel Hizmet Ön Plana Çıkıyor
Günümüzün Otel konukları kişiselleştirilmiş
hizmet anlayışını beklemektedir. Bazı
otellerde bunu sağlamak için özel kişiye

hizmet danışma birimlerini yaratmaktadırlar.
Oteller müşteri memnuniyeti ve
kişiselleştirilmiş hizmet çabalarını ileri
teknolojileri kullanarak bir adım öteye
götürme çabasındadırlar. Otellerin kısa
dönemde hangi müşteri hizmetlerine yatırım
yapmak istediklerine baktığımızda, hızlı ve
ücretsiz internetin yüzde 48 ile başı çektiği
görülmektedir. Odalarda telefon, tablet,
şarj istasyonları hizmetinin yüzde 12, dijital
servislerin yüzde 6, bu hizmetlerin tümünü
uygulayanların ise yüzde 27 oranında olduğu
sonucuna ulaşıyoruz.
Sadakat Programları Önemli
Oteller sadakat programlarını yeni müşteri
kazanmak ve olanı tutmak için sürekli
yenilemektirler. Toplantı potansiyelini
arttırmak için sadakat programları yaratmak
yeni trendler arasındadır. Sadık müşteri
kitlesi üzerinde yapılan anket çalışmalarında
bu portföyün üçte birinin toplantılarını da söz
konusu tesiste yapmaya eğilimli olduklarını
ortaya çıkarmıştır. Sadakat programlarında
trendler kapsamında yapılan istatistiki
çalışmada; %33 programlarımızda yüksek
üye sayısı var, %33 OTA’lar kanalı ile yapılan
rezervasyonlarda yükseliş var bu nedenle
sadakat programları o kadar önemli değil,
%21 sadık müşterilere daha ayrıcalıklı
programlar sunuyoruz, %12 değişiklik yok
cevapları alınmıştır.
Sağlık ve Wellness Uygulamaları Değer
Kazanacak
Sağlık ve bağlantılı hizmetler sunan tesislere
ilgi 2015’de de devam edecektir. Yaşam
uzadıkça bilhassa belli sosyal ve ekonomik
statüdeki konuklar sıhhi konulara daha
önem vermeye başlamışlardır. Bunu göz
önüne alan tesisler anti alerji materyallerle
tefriş edilen odalar, özel hava filtrasyon
sistemleri, genişletilmiş fitness olanakları,
fitness-wellness danışmanlıkları, sıhhi
menüler ve natürel müşteri malzemeleri gibi
uygulamalarla dikkat çekmektedirler.
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YERYÜZÜ CENNETİ KHAO LAK
KHAO LAK, A HEAVEN ON EARTH

SAKIN, DÜRÜST, IÇI-DIŞI BIR OLAN, FAKIR OLMASINA RAĞMEN ONURUYLA
YAŞAMAYA ÇABALAYAN, INANÇLARINA BAĞLI PIRIL PIRIL INSANLARI VE
MUHTEŞEM DOĞASI ILE TAYLAND, UZAKDOĞU’NUN ILK ZIYARET EDILMESI
GEREKEN YERLERININ BAŞINDA GELIYOR. TAYLAND’IN GÖZDESI ISE EN
POPÜLER ADALARINDAN BIRI OLAN KHAO LAK...

Fotoğraflar / Yazı: Sarp Özkar
www.sarpozkar.com
Photographs / Article: Sarp Özkan

WITH ITS CALM, HONEST, FRANK, FAITHFUL AND BRILLIANT PEOPLE WHO
STRUGGLE TO LIVE WITH HONOR, THAILAND IS AT THE TOP AMONG FIRST
PLACES OF THE FAR EAST TO VISIT. THAILAND'S FAVOURITE IS KHAO LAK,
WHICH IS ONE OF MOST POPULAR ISLANDS OF IT...
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Khao Lak, Tayland’ın en güzel deniz
kenarı kasabalarından biri. Ayrıca
birbirinden güzel ulusal parkları,
olağanüstü dalış noktaları, tropik
Maldivler, Seyşeller gibi kaliteli denizleri
aratmayan mercan plajları, yağmur
ormanları, şelaleleri ve oksijen deposu
doğası ile gerçekten göz kamaştırıcı…
Khao Lak’a gitmek üzere Tayland’ın
Phuket Uluslararası Havalimanı'na
uçtuk, keyifli ve güzel bir uçuşun
ardından, İstanbul donarken, biz
ortalama 34 derecelik sımsıcak bir
havayla Tayland’da seyahate merhaba
dedik. Sadece 1 saatlik keyifli bir
yolda seyahat ettikten sonra, yeryüzü
cennetine vardık.
Khao Lak’ta birçok seçeneğiniz
olmasına rağmen, sizlere test etme
şansı bulduğum üç yeri tavsiye
edeceğim. Bölgenin en iyisi, Phuket’in
Phi Phi adasını gölgede bırakacak
mercan kumsalı ve Seyşeller’in tipik
kaya oluşumlarının bir benzerinin de
ortama ayrı bir hava kattığı Similan
adaları. Similan adalarına vardığınızda,
sizi son derece karakteristik şekilli
kaya formasyonları ve havuzu andıran
olağanüstü renkte bir deniz karşılıyor.
Kumsal ise, güneşte bembeyaz
parıldıyor, mercan oluşumlu plajda
pudra kıvamında yumuşacık bir zemin
hakim. Similan adalarına Khao Lak
bölgesinden araçla 30 dakikalık transfer
sonrası, yaklaşık 35 dakikada yepyeni hız
motorları ile ulaşıyorsunuz. Sonrasında
da üç ada gezdirilip, her birinde serbest
zaman ve snorkelling molaları oluyor.
Üstelik açık büfe öğle yemeğiniz de
programa dahil…
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Khao Lak is one of the most beautiful
seaside towns in Thailand. Moreover,
with its beautiful national parks, coral
beaches which are nothing short of the
beaches like Maldives and Seychelles,
rain forests, waterfalls and oxygen-rich
nature, it is really wonderful…
We flew to Phuket International Airport
of Thailan in order to go to Khao Lak,
after a pleasant and nice flight, we said
"hello" to our trip in Thailand with a
warm weather of 34 degrees of celcius
average while Istanbul was freezing.
After traveling 1 hour on a pleasant
road, we arrived to the heaven in earth.
Although you have lots of options in
Khao Lak, I am going to advice three
places to you which I had the chance
to test. Best of the region are the coral
beach which puts Phi Phi Island in
shades and Similan Islands where the
rock formations similar to Seychelles
creates a particular atmosphere.
When you arrive Similan Islands, rock
formations with extremely characteristic
forms an extraordinary colored sea
reminding a pool welcomes you. The
beach shines snow-white under the
sun and a very soft surface like powder
prevails. You arrive to Similan Islands
from Khao Lak region after a 30 minute
transport with a vehicle, by sailing in
brand new motorboats for about 35
minutes. Later, you are given a tour
of three islands with stops for free
time and snorkeling. On top of that,
your lunch buffet is included to the
program…
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Bu tarz tropik yerleri sevenler için, 35
dakikalık kara yolculuğuna ilave 1 saat
10 dakikada hız motoru ile ulaşılabilen,
bölgenin daha bakir adalarından Tachai
de son derece ideal bir alternatif.
Tachai’de 800 metre uzunluğunda
pudra kıvamında bembeyaz mercan
sahilde, rengarenk balıklarla birlikte
yüzebileceksiniz.
Gerek Similan adaları gerekse Tachai,
turistik adalar olmuş artık. Bu nedenle
biraz kalabalık.

Sarp Özkar

Ben ıssız, sakin sevdiğimle baş
başa bir gün geçirmek isterim diye
düşünüyorsanız, Khao Lak’ta size göre
bir alternatif de var. Yaklaşık 30 dakika
karayolu sonrası, Long Tail yani uzun
kuyruk olarak ifade edilen tipik Tayland
balıkçı kayığı ile 30-40 dakikalık bir
tekne yolculuğu ile hem snorkelling
yapabileceğiniz güzel bir yerde mola
verip yüzüyorsunuz, hem de ardından
Koh Pa isimli bakir adaya ulaşıyorsunuz.
Ve gördüğünüz gibi sizi getiren tekneyi
kullanan balıkçı, siz ve eşiniz adada
yapayalnızsınız…
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Her yeri Ulusal Parklarla çevrili bölgede,
Khao Sok ulusal parkı turuna da
muhakkak katılın. Bu turda dünyanın en
büyük çiçeğini görme şansınız olabilir.
Ayrıca şelaleler de turunuza renk
katacak. Tur esnasında uğrayacağınız
bir kaya tapınağı çevresinde,
tamamen doğal ortamdan sizi görünce
gelen onlarca maymunu ellerinizle
besleyebilirsiniz.
Bunun yanı sıra, şişme kano ile yaklaşık
1 saatlik keyifli bir yolculukla, sadece
kuş, böcek, maymun ve bilumum hayvan
sesi ile su şırıltıları duyabileceğiniz Khao
Sok yağmur ormanlarında stresinizi
bırakıp, arınmış döneceksiniz. Khao
Lak seyahatini, mutlaka seyahat
listenizin ilk sıralarına ekleyin, pişman
olmayacaksınız.
Phuket seyahati için, Qatar Airways
güzel bir seçenek. Seyahatinizi kendiniz
organize etmek istemiyorsanız,
Prontotour’un kişiye özel hizmetleri
kapsamında, tercihlerinize göre
Khao Lak seyahatinize birlikte karar
verebilirsiniz.

Gezi / Tour

Gezi / Tour

For those who likes these kind of tropical
places, Tachai, one of the relatively
untouched islands in the region, which
can be reached in a 1 hour and 10
minutes with motorboat after a 35
minute land journey is also an ideal
alternative. In Tachai, you will be able to
swim in a powder-like snow-white coral
beach with colorful fish.
Both Similan Islands and Tachai, have
become touristic islands now. Because
of this, it is a bit crowded.
If you are planning to spend a day with
your loved one alone, there is another
alternative for you in Khao Lak. After a
30 minute land journey, you will be able
to swim in a place where you can do
snorkeling and right after, you will arrive
an untouched island named Koh Pa with
a 30-40 minute sailing with a Thailand
fisher boat named LongTail. And as
you will see, you are all alone with the
fisherman who sails the boat, you and
your partner in the island...
In the region surrounded with National
Parks, join the tour of Khao Sok National
Park for sure. During this tour, you will
have the chance to see the world's
biggest flower.
Besides, waterfalls will spice up your
tour. Around a temple of rock that you
will stop by during the tour, you will be
able to hand-feed dozens of monkeys
which will come after seeing you.
Moreover, after a pleasant trip with
an inflatable canoe for 1 hour, you will
return like you have got ridden of stress
and purified from Khao Sok rainforests
where you can only hear the sounds of
birds, beetles, monkeys, various animals
and water. Make sure that you add Kaho
Lak trip to the top of your travel list, you
will not regret.
For the trip to Phuket, Qatar Airways
would be nice choice. If you do not want
to organize your trip, you can decide your
Khao Lak trip together within the scope
of Prontotour's special services.
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Portre / Portrait

Portre / Portrait

SADECE KENDİ
ŞARKILARIMDAN OLUŞAN

BİR ALBÜM
HAZIRLAYACAĞIM
I WILL PREPARE AN
ALBUM COMPOSED
OF ONLY MY
COMPOSITONS
TÜRK POP MÜZİĞİNİN EN BAŞARILI
YORUMCULARINDAN YONCA LODİ’YLE,
ALBÜM ÇALIŞMALARINDAN KENDİ YAZDIĞI
ŞARKILARI BULUŞTURACAĞI YENİ ALBÜMÜNE,
SOSYAL MEDYAYLA İLİŞKİSİNDEN SEYAHAT
TERCİHLERİNE KADAR HER ŞEYİ KONUŞTUK.
WE TALKED WITH YONCA LODI, WHO IS ONE
OF THE MOST SUCCESSFUL PERFORMERS
OF TURKISH POP MUSIC ON EVERYTHING
FROM HER ALBUM WORKS TO HER NEW
ALBUM OF HER OWN COMPOSITIONS, FROM
HER RELATION WITH SOCIAL MEDIA TO HER
TRAVEL CHOICES.
15
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Portre / Portrait

Portre / Portrait

bir gece yaşaması için çaba gösteririm.
Önümüzdeki günlerde farklı mekanlarda
ve illerde konserlerim olacak.

Yaklaşık 15 yıldır müzik piyasasında
farklı tarzınız ve müzikal kimliğinizle
albümlere ve birçok projeye imza
attınız. Eğitiminiz de bu yönde.
Başladığınız günden beri çizginiz
hiç değişmedi, nasıl bir strateji ile
hareket ettiniz?
Tesadüfler isteğe, istek azme, azim
bugüne getirdi. Strateji demeyelim de,
mesleğime olan saygının yansıması
diyelim. İlk günden bugüne kadar hep
gerçek olma, dinleyicimle arama kimseyi
sokmama isteğim vardı. Sanırım bu
gerçeklik güzel geçti dinleyiciye.
En son 2014'de "12 Ay" isimli
albümünüzü yayınladınız.
Albümlerinizin arası genelde uzun
oluyor. Yine bizi çok bekletecek
misiniz? "12 Ay"a iki video klip
çektiniz, devamı gelecek mi?
Önümüzdeki günlerde 3. klibim
yayınlanacak. Devamı da gelecek.
Albüm araları uzun olsa bile, arada
tek şarkılar ekliyorum repertuarıma.
Dijital platformların artması işimizi
kolaylaştırdı. Bu sefer araya farklı bir
proje albümü sokmak istiyorum.
"12 Ay" albümünde "Kayıp Joker"
dikkat çeken bir şarkı. En önemli
özelliği de sizin şarkınız olması.
Sadece kendi şarkılarınızdan oluşan
bir albüm fikriniz var mı? Yorumculuk
daha ağır bastığı için mi daha az şarkı
yapıyorsunuz?
Hayır aslında çok şarkı yapıyorum,
ama az paylaşıyorum. Hepsini de
kendi şarkılarımdan oluşacak albüme
saklıyorum. Kendime karşı daha
acımasızım galiba, kendi yaptıklarımı
daha zor beğeniyorum.
Son dönemde dizi ve film müziklerinde
de imzanızı daha sık görür olduk. Yeni
dönemde bu konudaki projelerinizi
sizden dinleyebilir miyiz?
Bu ara beni heyecanlandıran en yeni
proje Çanakkale Zaferi'mizin 100. yılı
için çekilen Son Mektup filmi. Bu film
için seslendirdiğim şarkının da içinde
bulunduğu soundtrack albüm filmle
birlikte yayınlanacak.
Konserlerde repertuarlarınızı nasıl
belirliyorsunuz? Çok fazla "hit" olmuş
şarkınız var ama performanslarınız
da kendi tarzınızın dışında da şarkılar
söyler misiniz? Yakın zamanda belli
sahne planlarınız var mı?
Elbette kendi şarkılarımı da söylüyorum
ama benim sahnem eğlence üstüne
kurulu. Arabeskten, türkülere, Türk sanat
müziğinden, eski 45 liklere farklı farklı
şarkılar söylüyorum. Sahnede hem çok
eğlenirim, hem de dinleyicimin de eşsiz

16

E l ite World L ook | İ LK B A H A R / SPR I NG

2015

Sosyal medya ile aranız nasıl? Dijital
dünyaya nasıl bakıyorsunuz?
Gayet iyi ama seviyeli :) Herşeyi
paylaşan, her dakika giydiği kıyafeti,
yediğini içtiğini paylaşan biri değilim.
Sürekli selfie de çekmiyorum :)
Olması gerektiği kadar diyelim. Dijital
dünyanın gerekliliğine inanıyorum ama
tuzaklarının da farkındayım.
Yolculuk ve tatil tercihleriniz nasıl?
Yolculuklarda olmazsa olmazlarınız
neler?
Hayatta en zevk aldığım şeylerden biri
seyahat etmek. Hele ucunda konser
varsa. Bu yüzden uzun süreli turnelere
bayılıyorum. Yolculuklarda müzik
dinlemem şart, eğer okyanus aşırı
bir yolculuksa güzel bir filmi de tercih
ederim.

You have put your signature under albums
and many projects with your particular
style and musical identity. You were
educated in this manner, too. Your style
has not changed since the day you
started, what kind of a strategy did you
act with?
Coincidences turned to will, will turned out
to determination and determination has
brought me today. Let's not call it a strategy,
we define this as the reflection of my respect
to my profession. Since day one till today, I
had a wish to be real and not to put anybody
between me and my auditors. I assume that
this reality has passed to the auditors in a
nice manner.
You released your latest album named
"12 months" in 2014.. There usually is
long break between your albums. Will you
make us wait for a long time, again? You
shot two video clips for the "12 months",
will it continue?
In the next days, my 3rd video clipwill be
broadcasted. It will also continue. Even
the periods between albums are longer,
I sometimes add single songs to my
repertoire. The increasing digital platforms
have made our work easier. This time, I
want to release a different project album in
between.
"Lost Joker" is a song that attracts
attention in your "12 Months" album.
More importantly, it is your own
composition. Do you have an idea of
an album consisting of only your own
compositions? Are you composing less
because singing takes precedence?
No, actually I compose many songs, but
share few of them with others. I keep all of
them for the album consisting of only my
compositions. Perhaps I am too hard on
myself, I am pickier to my own works.
We are often seeing your signature on the

soundtrack of TV series and movies recently.
Could you talk about your projects on this
in the next broadcast season? Nowadays,
the project which is exciting me is the movie
of Son Mektup which was shot for 100th
anniversary of our Çanakkale Victory. The
soundtrack album which will include the
song that I performed will be released with
the movie.
How do you decide your playlists of your
concerts? You have many "hit" songs but
during your performances do you sing the
songs that are different from your style?
Do you have any particular stage plans in
the near future?
Of course, I perform my own compositions,
however, my performance is built on
entertainment. I perform various songs from
arabesque to folk songs and from Turkish
classical music to vintage 45's. I both have
fun on the stage and put my effort for my
audience to spend a unique night . In the
following days, I will have live concerts in
different places and cities.
How is it with social media? How do you
see the digital world?
I am good but discreet with it :) I am not a
person who shares everything, such as the
clothes I wear, foods and drinks I have in
every minute. I don't take selfies constantly
:) I say, it is as it should be. I believe the
necessity of the digital world but I am aware
of its traps.
What are your travel and holiday
preferences? What are your
indispensables during your trips?
One the things that I enjoy most in my life
is to travel. Especially if there will be live
concert later on. That's why I love long-term
tours. It is a must for me to listen to music,
if it is an overseas trip, I would also like to
watch a good movie.

Lezzet / Delight

Lezzet / Delight

BAHARIN MAVİ RÜYASI: ELIT DREAM

THE BLUE DREAM OF SPRING: ELITE DREAM

Elite World Business Otel’in içinde yer alan One Bar, English
Pub tarzı ve şık dekorasyonu ile seçkin lezzetleri bir arada
sunuyor. Özel kokteylleri, menüsündeki zengin aperatif
çeşitleriyle misafirlerini ağırlayan One Bar, haftanın 3 günü
gerçekleştirilen canlı müzik performansıyla konseptinin hakkını
veriyor. One Bar’ın en çok tercih edilen kokteyllerinden biri ise
Elit Dream... Elit Dream’in tarifini Elite World Business Otel
Barlar Şefi Erol Budak sizin için paylaştı.
Malzemeler:
2 tatlı kaşığı hindistan cevizi şurubu
8 tatlı kaşığı ananas suyu
4 tatlı kaşığı elma suyu
6 tatlı kaşığı süt
2 tatlı kaşığı mavi kokteyl renklendirici
Hazırlanışı:
Mavi kokteyl renklendirici hariç, tüm malzemeleri 4 parça buz
ile birlikte shakerda karıştırın. İyice karıştırıldıktan sonra, servis
edeceğiniz bardağa süzün. Süzme işleminden sonra mavi
kokteyl renklendiriciyi yavaşça ekleyin. Servis önerisi olarak
shakerın içinde kalan beyaz köpükleri bardağın ağız kısmına
ekleyebilirsiniz. 1 adet pipet ve karıştırıcı çubuk ekleyerek,
kokteyl kirazı ve taze nane ile de servis edebilirsiniz. Afiyet
olsun… Bu lezzeti yerinde tatmak isterseniz sizi Elite World
Business Otel’deki One Bar’a bekleriz.

One Bar, which is located inside Elite World English Hotel,
offers English Pub style elegant decoration and premium tastes
together. By welcoming its guests with its special cocktails, and
rich variety of snacks in the menu, One Bar also qualifies for
its concept with live music performances on 3 days a week.
One of the most preferred cocktails of One Bar is Elit Dream...
Erol Budak, who is the Chief of the Bars in Elite World Business
Hotel has shared the recipe of Elite Dream.
Ingredients:
2 dessert spoonful of coconut syrup
8 dessert spoonful of pineapple juice
4 dessert spoonful of apple juice
6 dessert spoonful of milk
2 dessert spoonful of blue cocktail coloring
Preparation:
Mix all the ingredients except the blue cocktail coloring with 4
pieces of ice in the shaker. After you mixed thoroughly, filter it
into the glass that you serve. After the filtration process, add
blue cocktail coloring slowly. As a sugggestion to serve, you
can add the white foam left inside the shaker onto the top of
glass. By adding 1 straw and a stirrer, you can also the serve
the cocktail with cocktail cherry and fresh mint. Bon appetite...
If you like to taste this flavor locally, we welcome you to One Bar
in Elite World Business Hotel.
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BAHARLA GELEN TATSIZ SÜRPRİZ:

SAMAN NEZLESİ
Hepimiz güneşin tadını çıkarabileceğimiz günlerin habercisi olan
rengârenk çiçeklerle yemyeşil ağaçlarla gelen bahar mevsimini
dört gözle beklerken ne yazık ki bu durum alerjik çocuklar ve
aileleri için sıkıntılı bir sürece davetiye çıkarmakta. Nisan ve
mayıs ayı havada polen yükünün en fazla olduğu aylar olduğu
için, alerjik yapılı çocuklarda astım, saman nezlesi (bahar nezlesi
ya da alerjik rinit), göz nezlesi (alerjik konjuktivit) gibi alerjik
hastalıklara bağlı yakınmaları alevlendirir. Medical Park Göztepe
Hastane Kompleksi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.
Dr. Ünal Bayız, saman nezlesi ile ilgili şu bilgileri verdi;
• Saman nezlesi yılın farklı dönemlerinde havada bulunan
polenlere bağlı mevsimsel olabileceği gibi hayvan tüyleri, ev tozu
akarları ve mantarlara bağlı sürekli de olabilir. Ev tozuna bağlı
alerjiler küçük çocuklarda, polen alerjileri ise genellikle daha
büyük çocuklarda görülmektedir.
Tedavinin iki önemli sac ayağı vardır. İlaçlardan da daha önemlisi
çevre kontrolü ve korunmadır. Yaşadığımız ve çalıştığımız
mekanları hastalığımıza göre düzenlemek gerekir. Bazen küçük
önlemler etkili sonuçlar alınmasını sağlar:
• Tüylü ve yünlü giyecek ve eşyaları uzaklaştırın.
• Filtresi olan bir klima ve süpürge kullanın.
• Akan, sızdıran muslukları ve duvar çatlaklarını tamir edin.
• Polen mevsiminde özellikle sabah saatlerinde camları kapalı
tutun.
• Seyahat ederken otomobilinizin camlarını açmayın.
• Çim biçme, ağaç budama ve bahçe bakımı gibi işlerden uzak
durun.
• Polen mevsimini, polen yoğunluğunun daha az olduğu deniz
kenarı gibi yerlerde geçirin.
• Dışarıda giydiğiniz giysilerinizi, çalıştığınız ya da yattığınız
ortamlardan uzak yerlerde değiştirin.
• Cildinizdeki ve saçlarınızdaki polenleri temizlemek için kısa bir
duş alın.
• Kuru ve rüzgarlı havalarda mümkün olduğu kadar dışarıya
çıkmayın.
• Havadaki polen miktarının sabah erken saatlerde daha yoğun
olduğunu unutmayın. Dışarıya çıkmak için en ideal zamanlar;
öğleden sonraları ve yağmur sonrasıdır. Yağmur, havadaki
polenleri temizler.
• Dışarı çıkarken burun kanatlarına ve bıyık bölgesine vazelin ya
da bu iş için üretilmiş jellerden sürebilirsiniz. Bu jeller polenleri
tutarak, solunum yoluna giden polen sayısını azaltabilir.
• Havadaki polenler üzerine yapışacağından çamaşırlarınızı açık
havada kurutmayın.
• Kürklerinde polen biriktirdikleri için evdeki hayvanlarınızı
yatağınızdan ve koltuklarınızdan uzak tutun.
• Yastık, yorgan, çarşaf ve nevresimlerinizi alerjik olmayan toz
geçirmeyen hurçlarda muhafaza edin. Çarşaf ve nevresimlerinizi
60 derecede yıkayın.
• Halılar özellikle uzun tüylü olanlar ev tozu, mayt ve polenler
gibi çeşitli alerjenleri biriktirir. Bu yüzden halılarınızı yıkanabilir
kilimlerle değiştirin.
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AN UNPLEASANT SURPRISE COMING
WITH SPRING: HAY FEVER
While all of us are looking forward to the spring season which is the
messenger for us to enjoy sunny days and is coming with colorful
flowers and lush trees, unfortunately this condition invites a troubling
period for allergic children and their families. Since April and May
are the months when the pollen density in the air is ay highest level,
increases the complaints related to the allergic illnesses such as
asthma, hay fever (allergic rhinitis), pinkeye (allergic conjunctivitis).
Medical Park Göztepe Hospital Complex, Specialist of Ear-Nose-Throat
Disorders Op. Dr. Ünal Bayız, has provided following information
regarding the hay fever:
• Hay fever might be seasonal due to the pollens in the air during the
different periods of the year, however, it might also become chronic
due to animal feather, dust and fungus in the house . Allergies due
to the dust in the house are common among younger children, and
pollen allergies are common among older children.
Treatment has two important basis. Environment control and
protection are more important than medication. We need to organize
the environments where we live and work according to our illness.
Sometimes little precautions provide us to get effective results:
• Take away the furry and woolly clothes and furnitures.
• Use a vacuum cleaner and air conditioner with a filter.
• Repair the leaking faucets and fix the cracks on the wall.
• During the pollen season, keep the windows closed especially in the
morning.
• Do not roll down the window of your car during your ride.
• Stay away from the works such as mowing grass, pruning trees and
garden care.
• Spend the pollen season in seaside places where the pollen density
is low.
• Change your clothes that you wear outside away from the places
where you work or sleep.
• Take a quick shower in order to clean the pollens on your skin and
in your hair.
• Stay inside as long as you can during dry and windy weather.
• Don't forget that the pollen density in the air is higher in he early
morning. The most ideal times to go outside are the afternoon and
after the rain. Rain clears the pollens in the air.
• You can apply vaseline or gels produced for this purpose on your
nose-wings and mustache area. These gels can decrease the number
of pollens that goes into the airway by holding them.
• Don't dry your clothes outside since the pollens in the air will stick
on them.
• Keep your pets in your house away from your bed and couches
since they collect pollens on their feather.
• Keep your pillows, blankets and beddings inside the storage bags
which are non-allergic and dust-proof. Wash your sheets and beddings
at 60 degrees of celcius.
• Carpets, especially the long hair carpets store allergens such as
dust, mites and pollens. For this reason, replace your carpets with
washable rugs.

Ne Var Ne Yok / What’s Hot

Ne Var Ne Yok / What’s Hot

ATATÜRK’ÜN AKILLI PROJELERİ

Sinan Meydan’ın alanında çığır açan 5 ciltlik Akl-ı Kemal: Atatürk’ün Akıllı Projeleri kitabı
tek cilt özel baskı olarak İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlandı.
Sinan Meydan, Atatürk'ü, daha önce pek dile getirilmeyen "proje adamlığı" yönüyle inceliyor.
Sinan Meydan dört cilt olarak planladığı Akl-ı Kemal adlı kitap serisinde, Atatürk'ün
gençliğinden beri planlayıp yeri ve zamanı gelince aşama stratejisiyle düşünceden
uygulamaya geçirdiği "Atatürk'ün Akıllı Projelerini" bütün ayrıntılarıyla anlatıyor.

ATATURK'S SMART PROJECTS
Sinan Meydan's 5 volumes book, Akl-ı Kemal: Atatürk's Smart Projects has been published
as one volume special edition from İnkilap Kitabevi.
Sinan Meydan analyses Atatürk with his unmentioned aspect, "man of projects". In his
book series of Akl-ı Kemal which was planned as four volumes, Sinan Meydan describes
"Atatürk's Smart Projects" in detail which he had planned during his youth and realised
stage by stage when it was the right place and time.

BROADWAY’İN EFSANE İSMİ ZORLU’DA
Zorlu Center PSM’de 17 Mart-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Hugh Jackman
– An Evening with Hugh Jackman”, her ne kadar kurgulanmış bir gösteri olsa da, aslında bir
tür konser ve doğaçlamalar içeriyor. Tony Ödülü sahibi Hugh Jackman, en çok “Wolverine”,
“X-Men”, “Les Miserables (Sefiller)” ve “Real Steel” gibi filmleriyle tanınan dünyaca ünlü bir
aktör. Ancak bu tek kişilik gösteride Avustralyalı sanatçı, şarkıcılık ve danstaki yeteneklerini
gözler önüne seriyor. Gösteride 27 kişilik bir orkestra ve dansçılar Jackman’a eşlik ediyor.

BROADWAY LEGEND IN ZORLU
"Hugh Jackman - An Evening with Hugh Jackman" which will be performed in Zorlu Center
PSM between 17th-20th of March is a concert and includes improvisations although it is
a staged show . Hugh Jackman, who won Tony Award is a world-famous actor who is best
known with his movies, "Wolverine", "X-Men", "Les Miserables" and "Real Steel". However, in
this one-man show, Australian artist shows his talents in singing and dancing. An orchestra
consisted of 27 people and dancers accompany Jackman during this show.

JULIO IGLESIAS, SON DÜNYA TURNESİNDE İSTANBUL’DA
80’den fazla albüm, 300 milyondan fazla albüm satışı ile tek Elmas Disk Ödülü,
Grammy, American Müzik, Ascap Pied gibi sayısız ödül sahibi, UNICEF İyi Niyet
Elçisi, yaşayan Latin Efsane Julio Iglesias, 14 Mart 2015 tarihinde İstanbul Ülker
Sport Arena’da sahne alacak.Yüz milyonlarca albüm satan ve dünyanın en önemli
yıldızlarından biri olarak gösterilen Julio Iglesias, çok özel ve farklı bir şov için bir kez
daha İstanbul’da! Konser bugüne kadar yapılanlardan çok daha farklı olarak, Julio
Iglesias’ın son dünya turnesinde yer alıyor. Konser için ajandanızı boşaltmanızı öneririz.

JULIO IGLESIAS IN ISTANBUL ON HIS LAST WORLD TOUR
Owner of Diamond Disc Award, with over 80 albums and over 300 millon album
sales, owner of Grammy, American Music, Ascap Pied and countless awards, UNICEF
Goodwill Ambassador, Living Latin Legend Julio Iglesias will perform on 14th March
2015 in İstanbul Ülker Sport Arena.Julio Iglesias, whose albums sold in hundreds of
million and who is seen as one of the greatest stars in the world, is in Istanbul for a
very special and unique show! The concert is a lot different from the ones performed
until today and it is in the last tour of Julio Iglesias. We suggest you to clear your
agenda.
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Alışveriş / Shopping

Ne Var Ne Yok / What’s Hot

SHISEIDO’DAN CİLDİNİZE
GÜZELLİK AŞISI: ULTIMUNE
Dünyanın kozmetik devlerinden Shiseido, 20
yıllık araştırmalar sonucu geliştirdiği Ultimune
ile cilt bakımında bir çığır açıyor. Cildin bağışıklık
sistemini harekete geçiren Ultimune Power
Infusing Concentrate, dış etkenlerden, stresten ve
yaşlanmadan dolayı yıpranan cildi yeniliyor. Ürün
325 TL’ye parfümerilerden ve satış noktalarından
satın alınabilir.

MODA ŞEHİRLERİNDEN
İLHAM ALAN ÇANTALAR
BAGS INSPIRED FROM TRENDY CITIES
Elif Akaydın'ın tasarım markası Patent of Heart, tasarımlarında
moda şehirlerinden esinleniyor. Floransa sokaklarında gezerken sizi
lokalleştirecek FLORENCE, Galata kulesini andıran İstanbul gezintinize
eşlik eden GALATA, Londra modasına ayak uydurmanızı sağlayan tek saplı
LONDON, New York gibi her saat şekil değiştirebilen NEW YORK, zarafet ve
asalet sembolü PARİS, kompakt ve uyumlu TOKYO koleksiyonun öne çıkan
parçaları arasında.
Elif Akaydın's design brand Patent of Heart gets inspiration from trendy
cities on its designs. FLORENCE, which will localize you while you are
roaming the street of Florence, GALATA, which will remind you Galata
and be your company on your Istanbul trip, LONDON, which will keep you
up with London trend, NEWYORK, which can change its form with every
passing hour like New York, PARİS, which symbolize the grace and nobility
and TOKYO, which is compact and harmonic are among the pieces of the
collection that shine out.
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BEAUTY VACCINE FOR YOUR SKIN
FROM SHISEIDO: ULTIMUNE
Shiseido, which is one
of the cosmetic giants of
the world, mark a new
epoch with Ultimune has
been developed after
20 years of research.
Ultimune Power Infusing
Concentrate which triggers
the immunity system of
skin, regenerates the skin
which was wore out due
to external factors, stress
and getting old. Product
can be bought for 325
TL from perfumeries and
stores.

Alışveriş / Shopping

Ne Var Ne Yok / What’s Hot

HAYATI RENKLİ YAŞA

Alcon AIR OPTIX® COLORS nefes alabilen renkli kontak lensleri;
hayatına renk katmak, renkli yaşamak, renkli bakmak isteyenler
için 9 alternatif renk sunuyor. Göz bakımında dünya lideri Alcon
tarafından nefes alma özelliğiyle, güzellik ve konforu aynı anda
sağlayacak şekilde tasarlanmış AIR OPTIX® COLORS renkli
lenslerinden; numaralı ve numarasız olarak edinmek mümkün.

LIVE YOUR LIFE COLORFUL

Alcon AIR OPTIX® COLORS breathable colored contact lenses
provide 9 color alternatives to the ones who wish to add color in
their lives, live colorful, and see colorful. AIR OPTIX® COLORS
colored lenses which were designed by Alcon, the world leader
in eye care to provide both beauty and comfort with breathing
feature, are available with or without vision correction.

MUTFAĞINIZ TEFAL’E EMANET

Tefal, Gıda Hazırlama Serisi’ni baştan aşağı yeniden tasarladı.
Tüm modellerde renkler, bazılarında tasarımlar değişirken tüm
doğrayıcıların motor gücü de arttı. Böylece, hem mutfaklar
şıklık kazandı hem de yapılması en zor çorbalardan bebek
mamalarına birçok yemeğin hazırlanması daha da kolaylaştı.
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YOUR KITCHEN IS IN THE HANDS
OF TEFAL

Tefal has entirely re-designed its Food Preparation Series.
Colors have changed in all models, some of the designs have
changed and the motor power of all blenders has increased. As
a result, both kitchens gained style and the preparation of many
foods including soups which are difficult to make and baby
foods has got easier.
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