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Yoğun bir kış dönemini geride bırakıp sonunda yazı karşılarken, güneşin sunduğu enerjiyi 
paylaştığımız dergimizin yeni sayısı ile sizlerle birlikteyiz.

Her sayıda paylaştığımız heyecana ek olarak, bu sayıda ilk resort yatırımımız olan Elite World 
Marmaris Otel’imizi değerli misafirlerimizin ziyaretine açıyor olmanın mutluluğunu da yaşıyoruz.

1 Haziran'da kapılarını açan, mavi ile yeşilin eşsiz güzelliğine sahip İçmeler’de yer alan Elite World 
Marmaris Otel’imizde, huzur içinde keyifli bir tatil yaşamak isteyen konuklarımıza “tam pansiyon plus" 
konseptiyle hizmet vermeye başladık.

Dalaman Havalimanı’na 95, Marmaris’e 7 kilometre uzaklıkta, ünlü İçmeler Plajı'na ise sadece 30 
metre mesafede olan Elite World Marmaris Otel’e gelmenizi ve mutlaka otelimizin bünyesinde yer alan 
Elite Restaurant, One Bar, L'oliva Italian & Mediterranean Cuisine’i de deneyimlemenizi öneririm. 

Bu sayımızda İçmeler’in güzelliğini dergimizin kapağına taşıdık ve Elite World Marmaris Oteli Genel 
Müdürü Ali İhsan Bilgi’nin röportajına yer verdik. Yaz sayımızın diğer bir konuğu ise Bay J oldu. Bay 
J’nin röportajını da keyifle okuyacağınıza inanıyorum. 

Her sayıda olduğu gibi turizm sektöründen bir duayene yer verdiğimiz röportaj sayfamızda ise, TURYİD 
Başkanı Kaya Demirer ile sektöre yönelik detaylı bir sohbet gerçekleştirdik.

Önceki sayılarda olduğu gibi, kültür-sanat haberleri, yeni çıkan ürünler, gezi sayfaları ile dolu dolu 
hazırladığımız Elite World Look’un yaz sayısını keyifle okumanızı ve harika bir yaz geçirmenizi dilerim.

While we welcome summer and leave a busy winter period behind, we are pleased to present the new 
issue of our journal where we share the energy of the sun.

In addition to the enthusiasm we share in each issue, in this issue, we also feel happy for opening our 
first resort investment, Elite World Marmaris Hotel, to the visit of our valuable guests.

We have started to serve with "full board plus" concept to our guests who are looking for a nice, peaceful 
holiday in our Elite World Marmaris Hotel being in İçmeler which has unique beauty of blue and green 
and opening on the 1st June.

I suggest you to come to Elite World Marmaris Hotel that is 95 km away from Dalaman Airport, 7 km 
away from Marmaris and just 30 m away from famous İçmeler Beach and experience Elite Restaurant, 
One Bar, L'oliva Italian & Mediterranean Cuisine within our hotel.

In this issue, we have brought the beauty of İçmeler to the cover of our journal and given place to the 
interview of Elite World Marmaris Hotel's General Manager, Ali İhsan Bilgi. Another guest of our summer 
issue is Bay J. I believe that you will also enjoy reading the interview of Bay J.

As in each issue which we give place to a veteran of tourism sector in our interview page, we have made 
a detailed interview with Head of TURYID, Kaya Demirer, regarding the sector.

I wish you a great summer and enjoy reading the summer issue of Elite World Look which we have 
prepared full of with cultural and art news, new products, travel pages as in previous issues.
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ELITE WORLD OTELLERİNDE İFTAR KEYFİ

ELITE WORLD BUSINESS OTEL’E MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ

IFTAR TIME IN ELITE WORLD HOTELS

EXCELLENCE AWARD TO ELITE WORLD BUSINESS HOTEL

Elite World Otelleri, Ramazan ayı süresince Türk ve Osmanlı 
mutfağının en seçkin lezzetlerini misafirlerin beğenisine 
sunuyor. Açık büfe iftar menüsünde; zengin iftariyelik 
çeşitleri, günün çorbası, Türk mutfağından zeytinyağlı ve 
meze çeşitleri, sebze, et, tavuk ve balıktan oluşan ana yemek 
çeşitleri, salata ve geleneksel Türk tatlılarından oluşan tatlı 
büfesi, el yapımı ayran, saray şerbeti, çay ve kahve yer alıyor. 
Ayrıca Elite World İstanbul Otel’de çavdar ekmeğinde bal 
kabağı çorbası, misafirlere özel bir lezzet sunuyor olacak. 
Limon & Limon tatlısını, taze kivi, sakız kabak ve kırmızı 
orman meyveli şerbetleri de tatmanızı öneririz. 

İnternet üzerinden oda satışı bakımından dünya lideri olan otel rezervasyon acentesi 
Booking.com, bu yıl da başarılı tesisleri ödüllendirdi. Misafirlerin kişisel deneyim ve 
değerlendirmeleri ile yapılan oylamada Elite World Hotels, “Mükemmellik” ödülüne 
layık görüldü. Elite World Business Otel Genel Müdürü Adem Armusen, “Misafirlerimizin 
deneyim ve değerlendirmeleri bizler için çok önemli. Bu ödülün, sunduğumuz 
hizmetin yanı sıra ekip arkadaşlarımın konuklarımızla kurduğu başarılı iletişim ile de 
yakalandığına inanıyorum” dedi. 

Hotel reservation agency, Booking.com, which is the world leader of room selling 
on the Internet, awarded successful facilities this year too. In the voting made by 
personal experiences and evaluations of the guests, Elite World Hotel was granted 
"Excellence" award. General Manager of Elite World Business Hotel, Adem Armusen 
said that "Experiences and evaluations of our guests are so important for us. I 
believe this award was attained by the services we offer as well as the successful 
communication that my teammates have with our guests".

Elite World Hotels is offering the most distinguished tastes of 
Turkish and Ottoman cuisines to its guests during Ramadan. 
In the open buffet iftar menu; there are rich variety of foods 
for the iftar, soup of the day, olive oil dishes and appetizers, 
main courses consisting of vegetable, meat, chicken and 
fish, dessert buffet consisting of salad and traditional Turkish 
desserts, hand-made ayran, Ottoman sherbet, tea and coffee. 
Besides, pumpkin soup with rye bread will be offering a special 
taste to the guests in Elite World İstanbul Hotel. We suggest 
you to taste Lemon & Lemon dessert, sherbets with fresh kiwi, 
cucurbita pepo, red forest fruits.

Elite World’e Dair / About Elite WorldElite World’e Dair
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MUHTEŞEM DÜĞÜNLERİN ADRESİ 
ELITE WORLD OTELLERİ 

BU BAYRAM ÇİKOLATANIZ 
EL YAPIMI OLSUN

THE ADDRESS OF MAGNEFICENT WEDDINGS 
ELITE WORLD HOTELS

YOUR CHOCOLATE WILL BE  
HAND-MADE IN THIS HOLIDAY

Elite World Business Hotel ve Elite World İstanbul Otel, 
lokasyonlarının yanı sıra ihtişam, konfor ve kalitenin bir araya 
geldiği balo salonlarıyla düğünlerin vazgeçilmez adresi. Atatürk 
Havalimanı’nın yanıbaşındaki Elite World Business Hotel’in 
düğün paketinde hoş geldiniz kokteyli, özel menü seçenekleri, 
düğün pastası ve şampanya servisi, balayı odası ve aileler için 
kullanım odası yer alıyor. Taksim’deki Elite World Istanbul Hotel  
ise çiftlere, ücretsiz gelin hamamı, birinci yıl dönümünde akşam 
yemeği gibi hediyeler sunuyor.

Elite World Otelleri, Chocolate Company markasıyla 
misafirleriyle buluşturduğu el yapımı özel çikolataları 
ile bayrama özel lezzet ve şıklık sunuyor. Dünyaca ünlü 
Belçikalı çikolata üreticisi Callebaut’la yapılan özel 
işbirliği ile hazırlanan eşsiz lezzetteki el yapımı Chocolate 
Company çikolataları, Elite World Otelleri bünyesindeki 
tüm Coffee Company’lerde çok şık kutuları ile satışa 
sunuluyor. İstenilen adette de hazırlanabilinen Chocolate 
Company çikolataları, bayram için iyi bir hediye seçeneği 
de olmaya aday.

Elite World Hotels, offers taste and elegance special to 
holiday with its hand-made chocolates it has met with 
its guests. Elite World Hotels offers hand-made, tasty 
Chocolate Company chocolates with their elegant boxes 
within all its Coffee Companies prepared with the special 
cooperation with Callebaut, which is the world-famous 
Belgian manufacturer of chocolate. Chocolate Company 
chocolates that can be prepared for the asked amount, 
are good candidates as holiday gifts.

Elite World Business Hotel and Elite World İstanbul Hotel are 
the irreplaceable addresses of weddings with their ballrooms 
where magnificence, comfort and quality unify along with their 
locations. In the wedding package of Elite World Business Hotel 
nearby Atatürk Airport, there are welcome coctail, special menu 
options, wedding cake and champaign service, honeymonn 
room and the room for families. Elite World Istanbul Hotel in 
Taksim, offers gifts to couples such as free bridal bath, dinner 
in the first anniversary.

Elite World’e Dair / About Elite WorldElite World’e Dair
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Elite World Hotels is investing half million dollars to tourism. 
The total new investments of Elite World Hotels will be 490 
million dollars including land value with the investments 
of two new hotels in St. Petersburg as well as Elite World 
Marmaris opened in June and two big hotels in Asia and
Europe sides under construction.

Drawing attention with being a chain and brand works in 
the tourism sector, Elite World Hotels chain, will increase its 
number of hotels to nine with the five new hotels it will offer 
put into service in the next four years. Total bed number 
will reach 4 thousands 966 and total employment of the 
group will be 765 with the new hotels put into service by a 
$490-million investment in total.

Five new hotels three of which are in Turkey and the two 
of them in Russia
Stating that 2014 and 2015 are investment years for them, 
General Director of Elite World Hotels, Ünsal Işık said that 
"We are planning to open five hotels for the next four years. 
First of all, we opened Elite World Marmaris Hotel in İçmeler 
which is the first resort investment of Elite World Hotels 
with our $25-million investment. Elite World Marmaris is in 
adult concept with its 93 rooms. Again, Elite World Europe 
Hotel in Basın Ekspress highway, İstanbul in which we made 
$120-million investment and  started its works in 2014, will 
have the biggest capacity among group. Elite World Europe 
Hotel, which will be a congress hotel with 401 rooms in 
total, will come into service in 1 March 2016. Also, we are 
beginning to the construction of Elite World Asia Hotel with 
350 rooms in our İstanbul Maltepe land this summer. This 
hotel, as a $115-million investment, will be opened in 2017".

Şınık summarized their foreign investments as follows: 
"We bought two lands in St. Petersburg last year  which we 
thought as promising. We started the construction of two 
hotels one of which is five star and the other is four star. They 
will be opened in the first half of 2018. With its 700 rooms, 
Five-star Elite World St. Petersburg Moskovsky will be put 
into service with a $145-million investment and with its 180 
rooms, four-star  Elite World St. Peterspurg will be opened 
with a $85-million investment."

ELITE WORLD OTELLERİ DÖRT YILDA BEŞ OTEL AÇACAK
ELITE WORLD HOTELS WILL OPEN FIVE HOTELS IN FOUR YEARS

Elite World Otelleri, turizme yarım milyar dolarlık yatırım yapıyor. 
St. Peterburg ‘daki iki yeni otel yatırımının yanı sıra Haziran 
ayında açılan Elite World Marmaris ve İstanbul’un Asya ve 
Avrupa yakasında yapımı devam eden iki dev otelle birlikte,  
Elite World Otelleri’nin yeni yatırımlarının toplamı arazi dahil 
490 milyon doları bulacak. 

Turizm sektöründe zincirleşme ve marka çalışmaları ile dikkat 
çeken Elite World Oteller zinciri, önümüzdeki dört yılda hizmete 
sunacağı beş yeni otel ile otel sayısını dokuza çıkaracak. 
Arazi dahil toplamda 490 milyon dolarlık bir yatırım ile hayata 
geçirilecek yeni oteller ile zincirin yatak kapasitesi 4 bin 966’ya, 
grubun toplam istihdamı da bin 765’e yükselecek. 

Üçü Türkiye’de ikisi Rusya’da beş yeni otel
2014 ve 2015 yıllarının kendileri için yatırım yılı olduğunu 
söyleyen Elite World Otelleri Zincir Genel Müdürü Ünsal Şınık, 
“Elite World Otelleri olarak önümüzdeki dört yılda beş otel 
açmayı planlıyoruz. İlk olarak, 25 milyon dolar yatırımız ile Elite 
World Otelleri’nin ilk resort yatırımı Elite World Marmaris Otel’i 
İçmeler’de bu Haziran ayında açtık. Elite World Marmaris, 
93 odalı adult bir konseptte olacak. Yine 2014 yılında 
çalışmalarına başladığımız, 120 milyon dolar yatırım yaptığımız 
İstanbul Basın Ekspress yolundaki Elite World Europe Otel, 
grubun en büyük kapasiteye sahip oteli olacak. Toplam 401 
odalı bir kongre oteli olacak olan Elite World Europe Otel, 
1 Mart 2016’da hizmete girecek. Ayrıca bu yaz İstanbul 
Maltepe’deki arazimizde 350 odalı Elite World Asia Otel’in  
inşaatına başlıyoruz. 115 milyon dolarlık bir yatırım olan bu otel 
de 2017 yılında açılacak” dedi. 

Şınık yurtdışı yatırımlarını şöyle özetledi: "Geleceğinin çok 
parlak olduğuna inandığımız St. Petersburg’da geçen yıl iki 
arazi almıştık. Biri beş, diğeri dört yıldızlı olmak üzere iki 
otelin inşaatına başladık. Onların açılışı da 2018’in ilk yarısı 
olacak. St. Petersburg’daki 700 odalı beş yıldızlı Elite World 
St. Petersburg Moskovsky, 145 milyon dolarlık, 180 odalı dört 
yıldızlı Elite World St. Petersburg ise 85 milyon dolarlık yatırım 
ile hayata geçecek." 

Elite World’e Dair / About Elite WorldElite World’e Dair
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ELITE WORLD OTELLERİNDE MİL KAZANMA ZAMANI!
TIME TO EARN MILES IN ELITE WORLD HOTELS!
THY Miles & Smiles üyeleri, tüm Elite World otellerinde 
kazanmaya devam ediyor. 31 Ekim 2015 tarihine kadar 
devam edecek kampanyada Miles & Smiles üyeleri, Elite 
World Business, Elite World İstanbul, Elite World Prestige 
ve Elite World Van Otel’deki konaklamalarında 500 mil, 1 
Haziran 2015 tarihinde açılan Elite World Marmaris Otel’deki 
konaklamalarında ise açılışa özel 1000 mil kazanıyorlar. 
Elite World Otelleri üyelere sadece konaklamalarında değil, 
toplantılarında da mil kazandırıyor. Elite World İstanbul, 
Elite World Prestige, Elite World Van ve Elite World Business 
otellerinde toplantı yapan Miles & Smiles üyeleri, anında 500 
mil kazanıyor. 

Her 1 TL için 1 mil
Elite World İstanbul, Elite World Prestige, Elite World Van 
ve Elite World Business otellerinde konaklama ve toplantı 
haricinde de mil kazanmak mümkün. Miles & Smiles üyeleri, 
konaklamaları ve toplantıları hariç, otel içindeki toplam 
harcamaları karşılığında da her 1 TL için 1 mil kazanıyorlar. 
Kampanya oteller bünyesinde yer alan Coffee Company, The 
Brasserie, Tepe Ocakbaşı  Restaurant, One Bar, L'oliva Italian 
& Mediterranean Cuisine, Elite Restaurant, Jazz Company, Fit 
Life Spa ve Sağlık Merkezi’nde yapılan harcamaları için de 
geçerli olacak. 

Rezervasyonu online yap, 1000 mili kazan
Elite World Otelleri’nin Miles & Simles üyelerine sunduğu 
fırsatlar bu kadar da değil. Ayrıca Elite World Otelleri’ndeki 
konaklamalar için www.eliteworldhotels.com.tr web 
sitesinden online rezervasyon yapan misafirler, yaptıkları her 
rezervasyon için 1000 mil kazanacaklar.

Turkish Airlines Miles & Smiles members, are continuing 
to earn miles at all the Elite World Hotels. In the campaign 
that will continue till 31 October 2015, Miles & Smiles 
members are earning 500 miles in their accommodations 
in Elite World Business, Elite World İstanbul, Elite World 
Prestige and Elite World Van Hotel and earning 1000 miles 
in their accommodations in Elite World Marmaris Hotel to 
be opened in June 2015. Elite World Hotels are earning 
miles to the members not only for their accommodations 
but also for their meetings. Miles & Smiles members 
making meeting in Elite World Istanbul, Elite World Prestige, 
Elite World Van and Elite World Business hotels are earning 
500 miles right away.

For each 1 TRY 1 mile
It is possible to earn miles apart from accommodation 
and meeting in Elite World İstanbul, Elite World Prestige, 
Elite World Van and Elite World Business hotels. Miles 
& Smiles members are earning 1 mile for each 1 TRY in 
return for their total spendings in the hotel apart from their 
accommodations and meetings. The campaign will apply to 
spending in Coffee Company, The Brasserie, Tepe Ocakbaşı 
Restaurant, One Bar, L'oliva Italian & Mediterranean Cuisine, 
Elite Restaurant, Jazz Company, Fit Life Spa & Health Center 
within the hotels.

Make online reservation, get 1000 miles
The opportunities Elite World Hotels offer to Miles & Smiles 
members are not limited to these. Also the guests making 
online reservation on www.eliteworldhotels.com.tr  website, 
will earn 1000 miles for each reservation they make.
 

Elite World’e Dair / About Elite WorldElite World’e Dair
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Röportaj / InterviewRöportaj / Interview

TURİZMİN CANI 
GASTRONOMİDEN GELİR

Bize kendinizden bahseder misiniz?
Ankara Koleji mezunuyum. İngiltere’ de otel ve yiyecek-içecek 
işletmeciliği (University Of Surrey 1988-1991) eğitimi aldıktan sonra, 
Bodrum Yalıkavak’ ta otel işletmeciliği ile profesyonel hayatıma 
başladım. 1994 yılında Bodrum Gümüşlük ile (Karaf Restaurant) ilk 
restaurant yatırımı ve işletmeciliği deneyimini yaşadım. Beş yıllık  bir 
dönemden sonra sırasıyla Ankara (1998 Karaf Restaurant) , Bodrum 
Gölköy (Havana Beach- Karaf 2001) ve İstanbul‘da Niş 2002, Reina 
Niş 2003, G by Karaf (Reina 2004) ve 2007 yılında Topaz’ı, İstanbul 
yeme-içme dünyasına kazandırdım. 2010 yılının ikinci yarısındaTopaz, 
Blue Topaz, Niş, Lipsi isimli markalarını bir arada toplayan şirketindeki 
hisselerimi ortağıma devrederek 2012 yılında Frankie İstanbul’u 
açtım. Son olarak 2013 yılında Jamie’s Italian Zorlu Center'da 
açıldı. TURYİD’in Yönetim Kurulu başkanlığında üçüncü dönemimi 
yürütmekteyim.

Kısaca TURYİD ile ilgili bilgi verir misiniz?
TURYİD, ev dışı tüketim sektörünün en güçlü temsilcisi. 2014 yılında 
ev dışı tüketim sektöründe, yiyecek - içecek ve eğlencenin payı 
42 milyar TL’ye ulaşmıştır. TURYİD üyesi marka sayısı 125’e ve bu 
markaların müşterilere hizmet nokta sayısı da 350’ye çıktı. TURYİD 
üyesi mekanlar yıllık 20 Milyon civarı müşteri ağırlıyor.  TURYİD üyeleri 
yaklaşık on bin kişiye istihdam sağlıyor.

Could you tell us about yourself?
I graduated from Ankara College. After getting education on hotel 
and food & beverage management in England (University Of Surrey 
1988-1991), I started my professional life with hotel management in 
Bodrum Yalıkavak.  I experienced my first restaurant investment and 
management with Bodrum Gümüşlük (Karaf Restaurant) in 1994. 
After a five-year period, I introduced Ankara (1998 Karaf Restaurant), 
Bodrum Gölköy (Havana Beach-Karaf 2001) and İstanbul Niş in 2002, 
Reina Niş 2003 G by Karaf (Reina 2004) and 2007 Topaz to İstanbul 
food & beverage world respectively. In the second half of 2010, I 
transferred my shares in the company collecting brands of Topaz, 
Blue Topaz, Niş, Lipsi to my partner and I opened Frankie İstanbul in 
2012. Lastly, Jamie's Italian was opened in Zorlu Center in 2013. I'm 
carrying out my third period in the board of directors of TURYID.

Could you briefly give information about TURYID?
TURYID is the strongest representative of out-of-home consumption 
sector. In 2014, the allocation of food & beverage and entertainment 
in out-of-home consumption sector reached 42 billion TRY. The 
number of trademarks being a member of TURYID reached 125 and 
the number of service points of these trademarks increased 350. 
The places being member of TURYID host about 20 Million guests 
annually. TURYID members employ about ten thousand people.

TURİZM RESTAURANT YATIRIMCILARI VE 
İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ (TURYİD) YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI KAYA DEMİRER TURİZMİ TÜM 
YILA YAYMAKTA VE DAHA ÖNEMLİSİ TURİZM 
GELİRLERİNİ ARTTIRMAKTA GASTRONİNİN HAYATİ 
ÖNEM TAŞIDIĞINI SÖYLÜYOR. 

CHAIRMAN OF THE BOARD OF TURKISH 
RESTAURANT AND ENTERTAINMENT ASSOCIATION 
(TURYID), KAYA DEMİRER, SAYS THAT GASTRONOMY 
IS CRUCIAL IN EXTENDING TOURISM TO THE WHOLE 
YEAR AND MORE IMPORTANTLY IN THE INCREASE 
OF TOURISM REVENUES.

GASTRONOMY IS AT THE VERY 
HEART OF TOURISM
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What kind of contributions you make to 
Turkish tourism? What are your goals in 
the short term? 
We always emphasize the importance 
of gastronomy in tourism as TURYID. We 
believe that the goal of exceeding one 
thousand dollars spending per person 
of a tourist can be achieved only by this 
approach. The best example of it can be 
seen in İstanbul. The average of tourist 
spending per person is 824 dollars in Turkey, 
however, the amount they spend for just 
food & beverage and entertainment reaches 
100 dollars. About 25% of business volume 
we created consists of spendings of foreign 
guests or spendings of local guests that host 
their foreign guests.

You hosted a variety of flavor festivals in 
the recent years. What is the main aim of 
these events? What is your event plan for 
this year?
Yes. As the most comprehensive food & 
beverage and entertainment festival of 
Turkey, Arçelik Gastro İstanbul, made all its 
guests experience full of gastronomy and 
entertainment in İstanbul, Kucukciftlik Park. 
The success of Arçelik Gastro İstanbul and 

the shown interestis an important first step 
for the next years. We target to traditionalize 
and continue this joyous city festival that aims 
to promote and develop food & beverage and 
entertainment culture of İstanbul. With this 
festival, we aim to provide benefits to food 
& beverage and entertainment culture of 
Turkey. Negotiations and works have started 
regarding our event plan for this year, we have 
IMG Turkiye and Taste Istanbul projects. Apart 
from that, we will have restaurant days project 
named Food Art Festival with the theme of "I 
eat this art" in May. Stylish plates on which art 
themed visuality is in the forefront in almost 
one hundred operations being a member of 
TURYID will meet with our guests with fair 
prices. The aim is to create a gastronomic 
mood in the city. 

One of the indispensables of tourism 
sector is food & beverage factor. 
In what way must food & beverage 
factor be developed to improve Turkish 
tourism further? What is needed for 
development of Turkish tourism sector 
and its improvement for being in a better 
position? What are your suggestions?
Product diversification is need in Turkey like 

in USA and  Spain. Expansion of Tourism 
across the country and featuring gastronomy 
in this expansion, doing works for this are 
very important. Barcelona earns 900 million 
Euro from food & beverage sector annually, 
works should be done to make our country 
like this. San Sebastian works 12 months 
and to reach these standards, we should 
consider more about gastronomy and it is 
needed to be supported. İstanbul has such 
kind of potential. Incentives and supports 
provided by government is an important 
point for İstanbul to reach Barcelona.

Gastronomy will have a serious contribution 
to tourism diversification, expansion of 
tourism to 12 months and young population 
employment. Especially, Aegean region 
is suitable for 12-month expansion. 
Southeastern Anatolia Region should 
be introduced with gastronomy tourism. 
As TURYID, we are pleased to be part of 
any works for the country tourism within 
ourselves or in one-to-one or joint projects by 
the government. We believe that gastronomy 
tourism will be carried to a good point 
hand in hand and it will provide a serious 
contribution to the country revenue.

Dernek olarak Türk turizmine ne gibi 
katkılar sağlıyorsunuz? Yakın zamandaki 
hedefleriniz nedir?
TURYİD olarak her zaman turizmde 
gastronominin önemini vurgulamaktayız. 
Kişi başı harcama turistin hedefi olan 
bin dolar rakamını ancak bu yaklaşımla 
geçilebileceğine inanıyoruz. Bunun en 
güzel örneği zaten Istanbul özelinde 
görülebiliyor. Kişi başı turist harcaması 
ortalaması Türkiye’de 824 dolar iken, 
İstanbul’da sadece yiyecek - içecek ve 
eğlenceye harcadıkları tutar bin 100 dolara 
çıkmaktadır. Yarattığımız iş hacminin 
yaklaşık yüzde 25’i yabancı misafirlerden 
ya da yabancı misafirini ağırlayan 
yerli misafirlerimizin harcamalarından 
oluşmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda çeşitli lezzet 
festivallerine ev sahipliği yaptınız. Bu 
etkinliklerin ana amacı nedir? Bu yılki 
etkinlik planınız nedir?
Evet. Türkiye’nin en kapsamlı yeme-içme ve 
eğlence festivali Arçelik Gastro İstanbul, 9-12 
Mayıs’ta Küçük Çiftlik Park’ta İstanbullulara 
ve tüm konuklarına gastronomi ve eğlence 
dolu günler yaşattı. Arçelik Gastro İstanbul’un 
başarısı ve gösterilen ilgi gelecek seneler 
için önemli bir ilk adım oldu. İstanbul’un 
yeme - içme ve eğlence kültürünü tanıtmayı 
ve geliştirmeyi hedefleyen bu keyifli kent 
festivalinin gelenekselleşerek sürmesini 
hedefliyoruz. Bu festivalle Türkiye’nin yeme-
içme ve eğlence kültürüne fayda yaratmayı 

amaçlıyoruz. Bu yılki etkinlik planımızla ilgili 
olarak görüşmeler ve çalışmalar başlamış 
olup IMG Turkiye ile Taste Istanbul projemiz 
vardır. Bunun dışında Mayıs ayında “Ben 
bu sanatı yerim” temalı Food Art Festival 
isimli bir restaurant günleri projemiz olacak. 
Yüze yakın TURYİD üyesi işletmede sanat 
temalı görselliğin de ön planda olduğu stil 
sahibi tabaklar misafirlerimiz ile uygun 
fiyatlar eşliğinde buluşacak. Amaç şehirde 
gastronomik bir rüzgar estirmek.

Turizm sektörünün olmazsa olmazlarından 
biri yiyecek-içecek faktörü. Türk turizminin 
daha da ileri taşınması için yiyecek 
içecek faktörünün ne yönde geliştirilmesi 
gerekli? Türk turizm sektörünün gelişmesi 
ve daha iyi bir noktaya gelebilmesi için 
neler gerekli? Önerileriniz nedir?
ABD ve İspanya da olduğu gibi, Türkiye'de 
de ürün çeşitlendirmesi gerekli. Turizmin 
ülke geneline yayılması ve bu yayılımda 
gastronominin ön plana çıkarılması, 
bu yönde çalışmaların yapılması büyük 
önem taşımakta. Barcelona yeme - içme 
sektöründen yılda 900 milyon euro 
kazanmakta, ülkemizin de bu şekilde 
olması için çalışma yapılması gerekli. 
San Sebastian 12 ay iş yapmakta ve bu 
standartlara ulaşmak için gastronomiyi 
daha fazla konuşmamız ve desteklenmesi 
gerekli. İstanbul’un böyle bir potansiyeli var. 
İstanbul’un Barcelona’yı yakalaması için 
hükümet nezdinde teşvik ve desteklerin de 
olması önemli bir nokta. Gastronominin, 
turizmi çeşitlendirmek, 12 aya yayma 
ve genç nüfusun istihdamı için de ciddi 
katkısı olacaktır. Özellikle Ege bölgesi 12 
ay yayılımı için uygun. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi gastronomi turizmi ile tanıştırılmalı. 
TURYİD olarak gerek kendi içimizde 
gerekse hükümet nezdinde birebir veya 
ortak projelerde ülke turizmi için her türlü 
çalışmada yer almaktan mutluluk duyuyoruz. 
Gastronomi turizminin elele vererek iyi bir 
noktaya taşınacağına ve ülke gelirine ciddi 
katkı sağlayacağına inanıyoruz.
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Elite Dünyası / The World of EliteElite Dünyası 

“İÇMELER’E ULUSLARARASI 
HİZMET KALİTEMİZİ GETİRİYORUZ”

Elite World Marmaris Otel, Elite World Otelleri için bir ilk 
teşkil ediyor. Öyle değil mi?
Evet. Elite World Marmaris Otel, Elite World Otelleri zincirinin 
ilk ve tek resort oteli. Dalaman Havaalanı’na 95 km, Marmaris 
şehir merkezine 7 km. mesafede bulunan meşhur İçmeler 
koyundayız. Denize 30 metre mesafede, son derece şık ve 
elegan bir mimariye sahip beş katlı Elite World Marmaris 
Otel’de, çoğu deniz manzaralı 93 konforlu ve lüks oda 
var. 16 yaş ve üzeri yetişkinlere tam pansiyon plus hizmet 
vermektedir. 

İçindeki mekanlar ve sunulan hizmetlerle iddialı bir tesis. 
Elite World Marmaris Otel’de, müşterilerimize uluslarası 
kalitede hizmet ve konfor olanakları sunuyoruz. Otelimizin 
açık büfe kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği sunan 
Elite Restaurant’ı; Akdeniz ve dünya mutfaklarından seçim 
yapacağınız A’la Carte hizmet veren L’oliva Restaurant’ı; 

Elite World Marmaris Hotel is bringing something new for 
Elite World Hotels. Isn't it?
Yes. Elite World Marmaris Hotel is the first and only resort 
hotel of Elite World Hotels chain. We are in the famous İçmeler 
cove that is 7 km away from Marmaris city center and 95 km 
away from Dalaman Airport. 30 meters away from the sea, 
in five-storey Elite World Marmaris Hotel having very elegant 
architecture, there are 93 comfortable and luxury rooms most 
of which have sea view. It gives full board plus service to the 
adults older than 16 years old.

Assertive facility with its places and services. 
In Elite World Marmaris Hotel, we offer international quality 
service and comfort to our customers. We are in the service 
of our guests with our hotel's Elite Restaurant where open  
buffet breakfast, lunch and dinner are offered; L’oliva 
Restaurant giving A'la Carte service that you will choose from 

ELITE WORLD MARMARİS OTEL, ZİNCİRİN İLK 
RESORT YATIRIMI OLARAK AÇILDI. GENEL MÜDÜRÜ 
ALİ İHSAN BİLGİ, İÇMELER TURİZMİNE ŞIK VE 
ELEGAN BİR SOLUK GETİRECEK ELITE WORLD 
MARMARİS OTEL’İ ANLATIYOR. 

ELITE WORLD MARMARIS HOTEL WAS OPENED AS 
THE FIRST RESORT INVESTMENT OF THE CHAIN. 
GENERAL MANAGER ALİ İHSAN BİLGİ TELLS ELITE 
WORLD MARMARİS HOTEL THAT WILL BRING AN 
ELEGANT BREATH TO İÇMELER TOURISM.

“WE ARE BRINGING OUR INTERNATIONAL SERVICE QUALITY TO İÇMELER”
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Meşhur plajı ile başlı başına bir cazibe merkezi olan İçmeler, bir 
çok önemli turizm noktasına da otomobille yaklaşık yarım saatlik 
mesafede. Hisarönü, Kızkumu, Selimiye, Orhaniye, Turunç, Bayır 
Köyü, Bozburun, Sedir Adası (Kleopatra Plajı), Gökova, Dalyan çamur 
banyoları,İztuzu caretta caretta plajları rahatlıkla ziyaret edilebilecek 
doğa ve tarih harikaları. Günübirlik veya konaklamalı Rodos turları 
yaz sezonunda her gün yapılıyor. İçmeler çevresindeki cennet koylar 
da günü birlik tekne turları ile ziyaret edilebiliyor. Adrenalin ve hareket 
tutkunları için de at, bisiklet, atv ve ciplerle yapılan safari turlarına 
katılabilir. Otomobillerle balıyla ünlü Marmaris’e, bademiyle meşhur 
Datça’ya veya dünyanın en yaşlı ikinci çınarını görmek için Bayır 
Köyü’ne gidebilirsiniz. Bu rotalar arasında kahverengi yol tabelalarıyla 
yoldan çıkıp arkeolojik ve tarihi mekanları da ziyaret edebilirsiniz.  

Ali İhsan Bilgi 1958 İstanbul doğumlu. Marmara Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi mezunu. Otelcilik hayatına 
1977’de İstanbul Sheraton Oteli’nde resepsiyonist olarak başladı. 
11 yıl burada görev yaptıktan sonra Antalya’ya giderek aralarında 
Divan ve Dedeman grubunun da bulunduğu bir çok beş yıldızlı 
tesiste üst düzey yöneticilik yaptı. Son 20 yıldır Genel Müdür 
olarak görev yapan Ali İhsan Bilgi, turizm sektöründe 38 yıllık bir 
deneyime sahip. İngilizce’nin yanı sıra orta seviyede Rusça biliyor.  

Ali İhsan Bilgi was born in İstanbul, 1958. He graduated from 
Marmara University, Faculty of Economics and Commercial 
Sciences. He started hotel management as receptionist in 
İstanbul Sheraton Hotel in 1977. After working here 11 years, he 
went to Antalya and became executive manager of many five-star 
facilities among which there are Divan and Dedeman groups. 
Having worked as General Manager for the last 20 years, Ali İhsan 
Bilgi, has 38-year experiment in tourism sector. He knows English 
along with intermediate Russian.

As an attraction center with its famous beach, İçmeler, is half-hour 
away from many important tourism points with car. Hisarönü, Kızkumu, 
Selimiye, Orhaniye, Turunç, Bayır Köyü, Bozburun, Sedir Island 
(Kleopatra Beach), Gökova, Dalyan mud baths, İztuzu caretta caretta 
beaches are natural and historical wonders that our guests can visit 
easily. One-day Rhodes tours or tours with overnight stay are made 
everyday during summer season. Marvelous coves around İçmeler 
can be visited with one-day boat tours. For the guests passionate for 
adrenalin and action, there are safari tours made with horse, bicycle, 
ATV and jeeps. You can go to Marmaris famous for its honey, Datça for 
almond or Bakır Köyü to see the second oldest plane tree of the world. 
You can also visit archaeological and historical places by going off the 
road with brown road sides on these routes.

Mediterranean and world cuisines; Palm Bar at pool side; One 
Bar in lobby floor; Coffee Company where variety of pastries and 
coffees are offered; Vitamin Bar in Fit Life where you can taste 
fresh fruit juices.   Along with an open swimming pool, there is 
a very elegant Health Club in which sauna, Turkish bath, steam 
room, fitness center, rubbing with bathing glove and massage 
services are offered. Live music, billiards, table tennis and dart 
enable our guests have good time. Sunbed, cushion, umbrella and 
towel in the beach and pool are in the service of our guest as free 
of charge. Also, our guests can use our services of free wifi in all 
the rooms and general places and Business Center in the lobby.

What kind of guest profile do you expect for your first season? 
The first year will be our recognition and promotion year but we 
think that general tourist profile of Marmaris will reflect on us too. 
Our guest portfoy will consist of people from England, Holland, 
Belgium, Germany, Russia, Azerbaijan and Turkey. Recently, 
there are considerable developments in Lebanon, Jordan and 
Iran markets. We believe that these markets will be replaced 
with Russian tourist that will decrease due to economical crisis 
and there will be big increases in the domestic market except 
Ramadan month.

BİR TURİZM CENNETİ İÇMELER A TOURISM PARADISE-İÇMELER

38-YEAR EXPERIENCE IN TOURISM 

TURİZMDE 38 YILLIK TECRÜBE

havuzbaşında Palm Bar’ı; lobi katında One Bar’ı; pasta 
ve kahve çeşitlerinin sunulduğu Coffee Company; taze 
meyve sularını tadabileceğiniz Fit Life’daki Vitamin Bar’ı ile 
müşterilerimizin hizmetindeyiz. Açık bir yüzme havuzunun 
yanısıra, içinde sauna, Türk hamamı, buhar odası, aletli 
jimnastik salonu, kese ve masaj imkanlarının sunulduğu çok 
şık bir Sağlık Klubü bulunuyor. Canlı müzik, bilardo, masa 
tenisi ve dart da misafirlerimize hoşça vakit geçirme imkanı 
sunuyor. Plaj ve havuzda şezlong, minder, şemsiye ve havlu 
ücretsiz olarak misafirlerimizin hizmetinde. Yine tüm odalarda 
ve genel mekanlarda ücretsiz wifi ve lobide Business Center 
hizmetlerimiz misafirlerimizin kullanımına açık. 

İlk sezonunuz için nasıl bir konuk profili bekliyorsunuz?
İlk yıl tanınma ve tanıtma yılımız olacak ama biz Marmaris’in 
genel turist profilinin bize de yansıyacağını düşünüyoruz. 
Misafir portföyümüz İngiliz, Hollandalı, Belçikalı, Alman, Rus, 
Azeri ve Türklerden oluşacak. Son zamanlarda Lübnan, Ürdün 
ve İran pazarında da hatırı sayılır gelişmeler var. Ekonomik 
kriz nedeni ile azalacak olan Rus turistin yerini bu pazarların 
alacağını, Ramazan ayı dışında yerli pazarda büyük artışlar 
olacağına inanıyoruz. 
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Gezi / TourGezi / Tour

CENNETTEN BİR KÖŞE
İÇMELER IS A REAL HOLIDAY PARADISE WITH 
ITS NATURE, HISTORY, HEALING SPRING WATER 
GIVING THE DISTRICT ITS NAME, UNIQUE FLORA, 
EVENTS APPEALING ALL KINDS OF PEOPLE.

A PART OF PARADISE

Sea, sand, sun, green, blue... We can use all cliche words 
of toursim for İçmeler, however, this does not decrease its 
value and does not change the reality of that it is the most 
beautiful cove of Marmaris.  Because in this bright cove 
where Aegean and Mediterranean meet, instagram filters 
are useless comparing with the most beautiful tones of 
blue even turquoise. Seven-meter beach surrounded with 
oil palms extending to blue-flag sea, has become famous as 
İçmeler Beach by itself thanks to its unique beauty. Whether 
you extend the night or wake up early, do not forget that 
you can see one of the greatest sunrises of your life here. 
Mountains covered with pine woods crown this magnificent 
beauty. The flora is not limited to pine woods of course.
Palm trees, eucalyptus and various fruit trees covering city 

İÇMELER; DOĞASI, TARİHİ, BELDEYE ADINI VEREN 
ŞİFALI KAYNAK SUYU, BENZERSİZ BİTKİ ÖRTÜSÜ, 
HER TÜR ZEVKE HİTAP EDEN AKTİVİTELERİYLE 
GERÇEK BİR TATİL CENNETİ.

Deniz, kum güneş, yeşil, mavi… İçmeler için turizmin bütün 
klişe kelimelerini kullanabiliriz ancak bu Marmaris’in en güzel 
koyunun gerçek bir tatil cenneti olduğu gerçeğini değiştirmez, 
değerini azaltmaz. Çünkü Ege ve Akdeniz’in buluştuğu bu pırıl 
pırıl koyda mavi hatta turkuazın en güzel tonları instagram 
filtrelerini kifayetsiz kılar. Mavi bayraklı denize uzanan palmiye 
ağaçlarının çevrelediği yedi kilometrelik kumsal, eşsiz güzelliği 
sayesinde tek başına İçmeler Plajı olarak ün salmıştır. İster 
geceyi uzatın, ister erken kalkın ama hayatınızın en güzel 
gündoğumundan birini burada görebileceğinizi unutmayın. 
Çam ormanları ile kaplı dağlar bu muhteşem güzelliği 
taçlandırır. Bitki örtüsü sadece çamlarla sınırlı değil elbet. 
Kent merkezini süsleyen palmiye, okaliptüs, ve çeşitli meyve 
ağaçları köy yerleşimine doğru yerini, turunçgillerin her çeşidi 

Gezi / TourGezi / Tour
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center give place to any kinds of citruses and olive trees 
towards village settlement. It should be mentioned sweet 
gum as special among these plants. Because
you can see this type of plant in California only.
Producing more oxygen than the all other plants, this 
tree is expanded over 400-hectare area in Marmaris 
region. Resin obtained by sweet gum is known as healing 
source and also “storax” is used commonly in perfume 
industry. While mentioning health, we should refer to 
healing spring water that içmeler has been named as. 
The previous name of the town, "Gölenye" was changed 
as "İçmeler" due to this healing water. The old Gölenye 
Fountain known as healing natural water flows in İçmeler, 
is in the municipality yacht entry today. This healing 
natural water is rich in chloral, sulphate anion, sodium, 
potasium, magnesium and calcium minerals. Drinking 
of it is hard since its one liter has melted material more 
than 140 gr. In the past, Marmaris people came to drink 
this water once a year that was known as healing internal 
diseases. Drinking 5-10 glass of this water on an empty 
stomach, they cleaned the whole digestive system. After 
this cleaning, the cure was completed by drinking a hot 
soup.

Let's take a glance at the history of the town after 
mentioning the old Marmaris people. The history of 
İçmeler reaches out to B.C 3400.  Founded by Carians 
being among West Anatolian civilizations, the town was 
dominated by many tribes and civilizations over time. It 
was invaded by Macedonia king, Alexander the Great, 

ile zeytin ağaçlarına bırakır. Bu bitkiler arasında günnük diğer 
adıyla sığla ağacına ayrı bir parantez açmak gerekir. Çünkü 
bu bitkinin eşine sadece California’da rastlayabilirsiniz. Diğer 
tüm bitkiler içinde en çok oksijen üreten bu ağaç Marmaris 
bölgesinde yaklaşık 400 hektarlık bir alana yayılır. Günnük’ten 
elde edilen reçine şifa kaynağı olarak bilinir ayrıca parfüm 
endüstrisinde “storax” yoğun olarak kullanılır.Sağlık demişken 
içmelerin adını aldığı şifalı kaynak suyunu anmamak olmaz. 
Beldenin “Gölenye” olan adı, bu şifalı sudan dolayı 1963 
yılında “İçmeler” olarak değiştirildi. İçmeler’de şifalı kaynak 
suyunun aktığı bilinen eskinin Gölenye Çeşmesi  bugün 
belediye yat limanı girişinde yer alıyor. Bu şifalı kaynak suyu 
klorür, sülfat anyonu, sodyum, potasyum, magnezyum ve 
kalsiyum mineralleri bakımından oldukça zengindir. Litresinde 
140 gr. dan fazla erimiş madde olduğundan içimi zordur. Eski 
Marmarisliler yılda bir defa, iç hastalıklara iyi geldiği belirlenen 
sudan içmeye gelirlerdi. Aç karına bu sudan 5-10 bardak içerek 
sindirim sistemini tamamen temizlerlerdi. Bu temizlenme 
sonrasında sıcak bir çorba içilmesiyle kür tamamlanırdı.

Eski Marmarisliler’den bahsetmişken beldenin tarihine kısaca 
bir göz atalım. İçmeler’in tarihi M.Ö. 3400 yılına kadar uzanıyor.  
Batı Anadolu uygarlıklarından Karyalılar tarafından kurulan 
beldeye zamanla bir çok kavim ve uygarlık hakim oldu.

Gezi / TourGezi / Tour
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Eolyalılar, İyonlar, Dorlar, Lidyalılar, Persler’ den sonra Makedonya 
kralı Büyük İskender tarafından istila edildi. Daha sonra Roma 
İmparatorluğu’na geçen bölge uzunca bir süre Bizans yönetimi altında 
Rodos’lu memurlarca idare edildi. 1280 - 1290 yılları arasında Türk 
egemenliğine geçen bu bölgede tüm geçmiş uygarlıklara ait tarihi 
kalıntılara sıklıkla rastlanır. Kahverengi bir okun peşinden giderek rüya 
tatilinize bambaşka bir soluk getirebilirsiniz.  

Peki bir İçmeler tatilinde başka neler yapabilir? Bu sorunun kısa yanıtı 
neredeyse her şey. Detaylandırmak gerekirse ister kumsalda ve serin 
sularda tembellik yapın, isterseniz sahil yolunda yürüyün, koşun, su 
sporları, tekne, dalış, veya attan ATV’ye her tür araçla yapılan safari 
turlarına katılın. 

after Eolians, Ions, Dorians, Lydians and Persians. After dominated by 
the Roman Empire, the region was administrated by Rhodian officers 
under Byzantium government for a long time. Coming under the Turkish 
domination between 1280-1290, in this region, historical remnants 
of all ancient civilizations are frequently seen. You can bring a quite 
different breath to their dreamy holiday by following a brown arrow.

What else can be done in a İçmeler holiday? The brief answer of this 
question is almost everything. In detail, you can relax at the beach and 
cool water, or walk, run, do water sports, boat, diving or attend safari 
tours made by any kind of vehicle from horse to ATV. 

Gezi / TourGezi / Tour

Peki bir İçmeler tatilinde başka neler 
yapabilir? Bu sorunun kısa yanıtı 
neredeyse her şey. Detaylandırmak 
gerekirse ister kumsalda ve serin 
sularda tembellik yapın, isterseniz sahil 
yolunda yürüyün, koşun, su sporları, 
tekne, dalış, veya attan ATV’ye her tür 
araçla yapılan safari turlarına katılın. 

What else can be done in a İçmeler holiday? 
The brief answer of this question is almost 
everything. In detail, you can relax at the 
beach and cool water, or walk, run, do 
water sports, boat, diving or attend safari 
tours made by any kind of vehicle from 
horse to ATV.
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Yeryüzü cenneti İçmeler’e ulaşmanın bir çok yolu var. Dalaman 
Havaalanı 100, Bodrum Havaalanı 120 km uzaklıkta. Uçuş 
sonrası, temiz bir karayolu ve düzenli servislerle beldeye ulaşmak 
mümkündür. Sadece karayolu ile gitmek isteyenler Muğla veya 
Fethiye yönünü tercih edebilirler. 8 km. uzaklıktaki Marmaris ilçesi 
ve Bodrum arasında deniz otobüsleri de çalışıyor. Tüm otobüs 
firmalarının da İçmeler’de acenteleri var. Şehir içi ulaşımında 
Marmaris ve çevre beldelerle bağlantıyı sağlayan düzenli dolmuş 
seferleri yapılıyor. Ayrıca İçmeler Belediyesi’ne ait otobüsler de 
Marmaris İçmeler arasında sürekli çalışıyor. İçmeler kent içi 
ulaşımını sağlayan ve aslında küçük bir köy turunu da içinde 
kapsayan “çek çek” ile mini bir seyahat mutlaka denenmeli. Ayrıca 
Marmaris’e deniz yoluyla, dolmuş tekneleriyle çok zevkli bir ulaşım 
imkanı da var.

There are many ways to reach earthly paradise, İçmeler. It is 
100 km away from Dalaman Airport and 120 km from Bodrum 
Airport. After the flight, it is possible to reach to town by highway 
or regular services. The ones who want to go by only highway, 
can go for Muğla or Fethiye route. Sea buses work also between 
8 km away Marmaris county and Bodrum. All the bus firms 
have agencies in İçmeler as well. Regular services are provided 
connecting between Marmaris and neighboring towns in the local 
transportation. Besides, buses belonging to İçmeler Municipality 
are working all the time between Marmaris - İçmeler. You should 
try a mini travel with "trolley" providing İçmeler local transportation 
and actually covering a short village tour. Besides, there is a 
joyous means of transport to Marmaris by the sea with mini boats.

HOW TO GO?

NASIL GİDİLİR?

Çevre koyların tadına varacağınız tekne turları için mutlaka 
zaman ayırın. İsterseniz sakin bir restoranda mum ışığında 
dünya lezzetlerini tattıktan sonra kendinizi gece hayatının çılgın 
temposuna bırakın. Eğlencenin dozunu arttırmak için sadece 
sekiz kilometre uzaklıktaki Marmaris’e toplu taşıma araçlarıyla 
da ulaşabilirsiniz. Denizciler için İçmeler’in küçük bir marinası 
olduğunu da hatırlatalım. Dağlara doğru yapılacak gezintiler 
doğa ve eski köy yaşamı tutkunları için sürprizler barındırıyor. 
Halen köy yaşamının sürdüğü iç kesimlerde hayat kıyı kesimine 
göre oldukça farklı. Köy içine yürüyüşler yapabilir, yerel 
lezzetlerin tadına varabilirsiniz. 

You should spare time for boat tours that you will enjoy 
neighboring coves. You can let yourself go with the crazy tempo 
of night life after tasting world cuisines in an Elite Restaurant 
by candle light. To increase the dose of entertainment,  you 
can reach Marmaris that is only eight km away from here with 
public transport vehicles as well. For sailors, İçmeler has a 
small marina. Trips to mountains have surprises for people 
passionate for nature and old village life. In the interior regions 
where village life is still continuing, the life is so different from 
the coast. You can walk into villages, taste local flavours.
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NESİLDEN NESİLE GEÇEN 

I AM A SHOWMAN PASSING 
DOWN FROM GENERATOR 
TO GENERATOR

BİR SHOWMAN’İM

BAY J, POPULAR VOICE OF 
CAPITAL RADIO, SAYS THAT HE 
HAS BEEN CONTACTING WITH 
MANY GENERATIONS WITH HIS 
ANNOUNCEMENTS LIKE STORIES 
AND PERFECT TRANSITIONS 
BETWEEN SUBJECTS SINCE 
1990S.

CAPITAL RADIO’NUN SEVİLEN 
SESİ BAY J, 90’LI YILLARDAN BU 
YANA HİKAYE GİBİ ANONSLARI 
VE KONULAR ARASINDA 
KUSURSUZ GEÇİŞLERİYLE BİR 
ÇOK NESİLLE BAĞ KURDUĞUNU 
SÖYLÜYOR.
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Bay J nasıl biri? 
Radyo yayınında olduğundan çok da 
farklı değil. Sıcakkanlı eğlenmeyi seven 
eğlendirmeyi seven daha doğrusu hep 
birlikte eğlenmeyi gülmeyi çok seven biri. 
Yayın hayatımda tek bir şey öğrendiysem 
o da samimiyetin kanaldan dinleyiciye 
izleyiciye net bir şekilde geçtiğidir.

Radyoculuk serüveni nasıl başladı?
1991 yılında sahnede şarkı söylerken 
keşfedildik Geveze'yle beraber. Dönemin 
radyo yayıncıları derneği başkanı bizi 
izleyip “Sahnede çok sempatiksiniz. İlk 
özel radyoyu açıyoruz. Gelin program 
yapın” dedi. 21 yaşındaydık yenilikler bizi 
heyecanlandırıyordu. Hiç bir beklentimiz 
olmadan başladık ve uzun bir maceranın 
ardından bugünlere geldik.

Sizce sizi kim dinliyor, dinleyicilerinizi 
nasıl tarif edersiniz?
Yediden yetmiş yediye herkes dinliyor. 
Küçük çocukları büyüttük şimdi 
çocuklarıyla beraber dinliyorlar. Bu 
devasa bir mutluluk kaynağı, nesilden 
nesile geçen bir showman olmak her 
sahne insanının hayalidir herhalde.

Bir radyo kanalının lokomotifi olmak 
ne hissettiriyor?
Büyük sorumluluk tabii ama açık 
söyleyeyim bir noktadan sonra bisiklet 
kullanmak gibi oldu. Tabii arada yorgun 
veya moralsiz günlerimiz olur ama 
çoğunlukla artık kelimeler ağzımdan ben 
çok fazla düşünmeden kendileri çıkıp 
anlam kazanıyorlar. Lokomotif olduğum 
konusunda şüpheliyim. Radyo bir takım 
oyunudur. Sizden önceki sunucu size 
kalacak dinleyici sayısını belirlemede 
etkendir.

“Programımda bir de şunu yapabilsem 
tamamdır” dediğiniz ne var? 
Açıkçası ben 90’larda bir format 
geliştirdim, dinleyici dinlerken yapısına 
hakim olabiliyor mudur bilemiyorum ama 
bir giriş gelişme ve finali olan anonslarım 
var ve en önemlisi konudan konuya 
geçiş konusunda master yaptığımı 
söyleyebilirim.

Yeni projeleriniz var mı?
Geçtiğimiz yaz iki sinema filminde 
oynadım. Bu yaz yine bir filmde 
oynayacağım. Çok yapmak istediğim 
ama kendime çok fazla güvenmediğim 
bir alan. Kilometre yaparak iyi olmaya 
çalışıyorum. Umarım devamı gelir.

What's Bay J like?
He is not much different from what he is 
in radio broadcast. He is warm,  he loves 
to have fun and make people have fun, 
or rather he is kind of person that loves 
to have fun together and laugh. What 
I learned from the broadcast is that 
sincerity passes from the channel to the 
audience clearly.

How did your radio broadcast life 
begin?
We were discovered in 1991, while 
singing on the stage with Geveze. 
The president of radio broadcasters 
association of the period saw us and 
said that "You are so sympathetic on the 
stage. We are opening the first private 
radio. You can come and do program". 
We were 21 years old and new things 
made us exited. We began without no 
expectation and after a long adventure, 
we are here today.

Who listens to you, how do you 
describe your listeners?
Everyone listens from the youngest to 
the oldest. We raised little children and 
now they listen with their children. This 
is a considerable source of happiness, 
being a showman handing from 
generation to generation is dream of all 
showmen no doubt.

How do you feel as the locomotive of 
a radio channel?
It is a great responsibility for sure but to 
be fair, it has become like using a bicycle 
after a certain point. Sometimes we can 
be tired or in no mood but mostly, the 
words get out of my mouth without not 
much thinking and gain meaning. I have 
doubts about being locomotive. Radio 
is a team play. The broadcaster before 
you is determinant of the number of 
listeners you will have.

Is there anything you say "If I can 
do this or that thing too, it will be all 
right"?
Honestly, I developed a format in 90s. 
I don't know whether listeners can 
perceive the structure or not but I have 
announcements having introduction, 
body and conclusion and more 
importantly, I can say that I am doing a 
master on passing from the subject to 
subject.

Do you have new projects? 
I played in two cinema films in the last 
summer and will play in a new film in 
this summer too. I would love to do 
something in this field but I don't feel 
confident much. I try to be good by 
proceeding. Hope that it will continue.
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YAZIN FERAHLATAN TADI:   

Malzemeler: 
2 adet limon
1 çay bardağı sorbe limon
1 çay bardağı toz krem şanti 
2 çorba kaşığı toz hindistan cevizi
1 tatlı kaşığı un
Yarım yumurta
200 gr taze nane
1 çay kaşığı toz tarçın
1 tatlı kaşığı toz sarı krema cremyvilt
6 adet dondurulmuş ahududu
10 adet dondurulmuş yaban mersini 
6 adet dondurulmuş böğürtlen
5 adet dondurulmuş çilek

LIMONE&LIMONE
Elite World Business ve Elite World Marmaris Otel 
bünyesinde yer alan, şıklığı ve sunduğu lezzet ile büyük 
beğeni toplayan L'oliva Italian & Mediterranean Cuisine,  
şık ve sıcak ambiyansı ile seçkin İtalyan lezzetleri 
sunuyor. Mekanın en çok tercih edilen tatlılarından biri 
olan Limone&Limone tam yaz ayları için özel bir lezzet. 
Elite World şefleri bu özel tadın tarifini sizin için paylaştı. 

Hazırlanışı:
Taze limonlar yıkanır. Mini parizyen kaşığı ile limonların 
içerisinde hiçbir şey kalmayacak şekilde temizlenir. 
Limonlar bir gün öncesinden üstü tamamen kapatılacak 
şekilde şekere yatırılır. Sonrasında limonlar 150 derece 
ısıtılmış fırında yaklaşık 3 saat pişirilir ve ardından 
soğumaya bırakılır. Ayrı bir yerde krem şanti hazırlanır 
ve soğutulan limonların ilk katına hazırlanan krem şanti 
doldurulur ve şok dolapta yaklaşık 2 saat bekletilir. 
Sonrasında tekrar ikinci katına limon dondurma 
doldurulur ve tekrar şoka atılır. Servis edileceği zaman 
şoktan alınan limonun yanında arzunuza göre garnitür 
olarak meyve sosu, taze meyve suları veya meyveli 
kurabiye ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

FRESHING TASTE OF SUMMER: LIMONE&LIMONE
Preparation:
Fresh lemons are washed. Lemons are cleaned with 
mini parissiene scoop and nothing is left in lemons. 
Lemons are covered with sugar completely and 
macerated overnight. After that, lemons are cooked for 
3 hours in 150-degree heated oven and then kept cool. 
Whipped cream is prepared separately. the prepared 
whipped cream is filled to the first layer of cooled 
lemons and kept about 2 hours in shock freezer. Then, 
lemon ice cream is filled to the second layer and kept in 
the shock freezer again. When serving, the lemons are 
taken from freezer and as you wish, you can serve them 
with fruit sauce, fresh fruit juices or fruity cookies as 
garnish. Enjoy...

Winning recognition with the taste 
it offers and its elegance, L'oliva 
Italian & Mediterranean Cuisine 
within Elite World Business and 
Elite World Marmaris Hotel, 
offers distinguished Italian 
tastes with its elegant and warm 
ambiance. As one of the most 
preferred desserts of the place, 
Limone&Limone is a special taste 
for summer months. Elite World 
chefs have shared the recipe of 
this special taste for you.

Ingredients:
2 lemons
1 tea glass sorbet lemon
1 tea glass powder whipped cream
2 table spoon coconut powder
1 dessert spoon flour
Half egg
200 gr fresh mint
1 tea spoon ground cinnamon
1 dessert spoon creamyvit
6 frozen raspberries
10 frozen blueberries
6 frozen blackberries
5 frozen strawberries
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Yazın geldiği şu günlerde herkes güneşin keyfini çıkartma 
telaşında. Bizi mutlu eden güneşi sever, psikolojik rahatlama 
ve canlılık hissederiz. Güneşin ve denizin olduğu bir yaz 
tatili hepimizi mutlu eder. Ancak dikkat edilmesi gerekenleri 
de göz ardı etmemek en doğrusu. Güneş ışınları özellikle D 
vitamini üretimi nedeniyle en çok kemikler üzerine etkilidir. 
Fakat bu fayda için yüz, eller, kollar gibi alanların 20 dakika 
gibi kısa süreli hafif güneş ışınlarına maruz kalması yeterlidir. 
Unutulmaması gerekir ki, güneş ışınlarının yan etkileri, bronz 
tenin cazibesine kapılıp fazla dikkate alınmamakla birlikte 
bazen çok ciddi sonuçlar oluşturabilir.

Güneşin bazı yan etkileri çok kısa sürede ortaya çıkan 
türdendir. Beyaz tenli kişilerde dikkat edilmeden yapılan 
güneşlenmeler sonucunda ortaya çıkan güneş yanıkları en sık 
rastlanan durumdur. Bunun yanı sıra güneşlenirken kullanılan 
ilaçlara da dikkat edilmesi gerekir. Güneşe hassasiyet yaratan 
bazı ilaçların kullanımı bir takım reaksiyonlara neden olabilir.
Ayrıca uzun vadede güneş; renk değişiklikleri, ciltte kırışmalar, 
deri kanseri öncüsü bazı değişiklikler ve göz rahatsızlıkları 
gibi zararlı etkiler de ortaya çıkarabilir.Kişilerin çoğunun 
yaşam boyu güneşe maruziyetin %50-80'ini 18 yaşından önce 
tamamladığı bu nedenle de çocukların güneşten korunmasının 
gerekliliği  çok önemlidir. 

Güneş koruyucular üzerinde birçok sayı ve tanımlama vardır.
Beyaz tenli kişilerin daha fazla dikkatli olması gereken bu 
durumlara karşın birkaç önlemde kolaylıkla alınabilir. Örneğin 
ince, pamuklu kumaşlar, ıslak tişörtler ve suni ipekten yapılmış 
ürünler ışığı daha fazla geçirir. Bu giysiler giyilmeden önce 
mutlaka güneş koruyucular kullanılmalıdır. Saat 11 ila 15 arası 
güneşe çıkmamak en doğru tercihtir. Güneş koruyucular için 
de kolay uygulanan, uzun süre etkinliğini devam ettiren, UVA ve 
UVB ye karşı korumalı, yan etki riski az olmalan ürünler tercih 
edilmelidir. Bir de unutulmaması gerekir ki, bu ürünlerin etkisini 
gösterebilmesi için güneşe çıkmadan yarım ya da 1 saat önce 
uygulanması ve 4 saat gibi periyodlarda yenilenmesi gerekir.

Everyone is excited about enjoying the sun in these days that 
summer has come. We love sun which makes us happy, feel 
psychological relief and liveliness. A summer holiday with the 
sun and sea makes all of us happy. However, we should not 
neglect the things that need to be paid attention. Sun rays are 
the most effective on bones especially due to production of D 
vitamin. However, it is enough to expose body parts like face, 
hands, arms to light sun rays for a short time like 20 minutes 
for this benefit. It should not be forgotten that side effects of 
sun rays can lead to serious results if they are not much paid 
attention by desiring a tanned skin.

Some side effects of the sun can come up in a very short 
time. Sunburns occurring as a result of sunbathing without 
paying attention in light skinned people are the most frequent 
cases. In addition, it should be paid attention to drugs being 
used while sunbathing. The usage of some drugs that create 
sensitiveness to the sun, can cause some reactions. Besides, 
the sun can cause harmful effects such as color changes, 
wrinkles in the skin, some changes leading skin cancer and 
eye disorders. Most of the people complete 50-80% of their 
lifelong exposure to sun before 18 years old, for that reason, 
it is very important to protect children from the sun. There 
are many numbers and definitions on sunscreens. Several 
precautions can be taken easily for this case that light-skinned 
people should be more careful. For instance, fine, cotton 
fabrics, wet shirts and products made by artificial silk absorb 
light more. Before wearing these clothes,

it is necessary to use sunscreens. Not exposing to sun 
between 11:00 and 15:00 is the right decision. For 
sunscreens, the products applied easily, keeping their impact 
for a long time, protective against UVA and UVB, having the 
less side effect risk should be preferred. Also, it should not be 
forgotten that these products must be applied half an hour or 
1 hour before the exposure to the sun to be effective and they 
must be renewed periodically like 4 hours.

YAZ GELDİ  
CİLDE DİKKAT
SUMMER HAS COME TAKE 
CARE OF YOUR SKIN
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Dünyanın en büyük ordu korosu Rus Kızıl Ordu 
Korosu, dünyaca ünlü şarkılarını hayranlarıyla 
birlikte söylemek üzere İstanbul'da! Dünya 
çapında dillere dolanan şarkılarda imzası bulunan 
Rus Kızıl Ordu Korosu, 13 Haziran 2015'te 
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde. Dillere 
destan sahne performansları ve hemen herkes 
tarafından sevilen "Katyuşa", "Kalinka", "Kernina" 
ve "Ave Maria" gibi şarkılarıyla tanınan topluluk 
müzikseverlerin gönüllerini fethedecek. Rus 
halk şarkılarından, opera aryalarından, pop ve 
rock müzik şarkılarına kadar uzanan geniş bir 
yelpazede şarkılar söyleyecek koro, programında 
ayrıca sürpriz Türkçe parçalara da yer verecek. 
1928 yılında özellikle savaş koşullarında 
askerlere ve halka moral vermek amacıyla 
gösterilerine başlayan Kızıl Ordu Korosu, değişik 
birliklerden gelen, farklı rütbelerde subay ve 
askerlerin görev aldığı; solistler, koro elemanları, 
orkestra ve dans gruplarından oluşuyor.

The biggest army choir of the world, Red Russian Army Choir 
is in İstanbul to sing their world-famous songs with their 
fans. Red Russian Army Choir,  having famous well-known 
songs world wide is in Zorlu PSM, in 13 June 2015. The 
group will make a hit with music lovers with their famous 
performances and the songs loved and known by almost 
everyone such as "Katyusha", "Kalinka", "Kernina" and "Ave 
Maria". The choir,

will sing wide range of songs from Russian folk songs, opera 
arias to pop and rock music and give place to surprising 
Turkish songs in their program as well. Beginning their 
performances especially to cheer up soldiers and the public 
during war conditions in 1928, Red Army Choir, consists 
of soloists, choir staff, orchestra and dance groups where 
officers and soldiers coming from various troops with 
different ranks participate in.

Pop müziğin asi romantiği Enrique Iglesias  Sex & Love turnesi kapsamında 
19 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak. Albümleriyle dünya çapında 
100.000.000'dan fazla satış grafiği yakalayan Enrique Iglesias, sahip olduğu onlarca 
Grammy ile milyonlarca müzikseverin kalbini fethetti. Eşsiz bir vokal olmasının yanı 
sıra, sahnede yarattığı atmosfer ile her performansında hayranlarını şaşırtacak bir 
sürpriz yapan Iglesias'ın en sevilen şarkılarını paylaşacağı gece, şüphesiz bu yaza 
damgasını vuracak. Sahip olduğu 390 ödül ile ödül rekortmeni olarak tanımlanan 
Iglesias "Rhythm Divine", "Bailamos", "Hero", "Tonight" (I'm Lovin' You), "I like It", "Dirty 
Dancer", "I’m a Freak" gibi hitlere imza attı.

As wild romantic of pop music, Enrique Iglesias will perform in Kucukciftlik Park in 19 
August within the scope of Sex & Love tour. Reaching more than 100.000.000 sales 
charts with his albums, Enrique Iglesias, made a hit with millions of music lovers 
with tens of Grammies he owns. As well as being a unique vocalist, Iglesias, makes a 
surprise astonishing his fans in all his performances with the atmosphere he create 
on stage. The night, in which the most loved songs of Iglesias will be shared, will 
leave its mark on this summer no doubt. Described as the record holder of award 
with 390 awards he owns, Iglesias, has hit songs like "Rhythm Divine", "Bailamos", 
"Hero", "Tonight" (I'm Lovin' You), "I like It", "Dirty Dancer", "I’m a Freak".

DÜNYANIN EN EĞLENCELİ ORDUSU ZORLU PSM’DE

IGLESIAS İSTANBUL’DA 

IGLESIAS IS IN ISTANBUL

THE MOST ENTERTAINING ARMY OF THE WORLD IS IN ZORLU PERFORMING ARTS CENTER (PAC)
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Arter, 15 Mayıs–2 Ağustos tarihleri arasında “Spaceliner” 
başlıklı grup sergisini sunuyor. Küratörlüğünü Barbara 
Heinrich’in üstlendiği “Spaceliner”, çağdaş desen üretiminin 
içerdiği biçimsel çeşitliliği sergilemeyi amaçlıyor. 17 
sanatçının yer aldığı sergide, desen ve mekân arasındaki 
ilişkiyi araştıran işlere yer veriliyor. Peter Anders, Sandra 
Boeschenstein, Pip Culbert, İnci Eviner, Monika Grzymala, 
Nic Hess, Gözde İlkin, Harry Kramer, Pauline Kraneis, 
Hans Peter Kuhn, Zilla Leutenegger, Pia Linz, Christiane 
Löhr, Ulrike Mohr, Jong Oh, Nadja Schöllhammer ve Heike 
Weber’in katıldığı “Spaceliner”, çizgi ve desenin yüzeyden 
özgürleşip mekansallaşmasına ilişkin  farklı yöntem ve 
yaklaşımları örneklendiren bir sergi olacak. 

Arter is presenting group exhibition titled "Spaceliner" 
between 15 May-2 August. Curated by Barbara Heinrich, 
"Spaceliner" aims to display stylistic variety contained in 
the production of contemporary design. In the exhibition 
where 17 artists take part, the works searching for the 
relation between design and place are being exhibited. 
"Spaceliner" which Peter Anders, Sandra Boeschenstein, 

Pip Culbert, İnci Eviner, Monika Grzymala, Nic Hess, Gözde 
İlkin, Harry Kramer, Pauline Kraneis, Hans Peter Kuhn, Zilla 
Leutenegger, Pia Linz, Christiane Löhr, Ulrike Mohr, Jong Oh, 
Nadja Schöllhammer and Heike Weber have participated 
in, will be an exhibition exemplifying different methods and 
approaches regarding spatialization of the line and pattern 
from the surface by becoming free.

Pera Müzesi 19 Mayıs 26 Temmuz tarihleri 
arasında iki önemli sergiye ev sahipliği 
yapıyor. 20. yüzyılın önemli ve çokyönlü 
fotoğrafçılarından Cecil Beaton (1904-1980) 
büyüleyici portreleriyle ilk kez Türkiye’de, Pera 
Müzesi’nde. Aynı zamanda Oscar ödüllü bir 
kostüm tasarımcısı olan Cecil Beaton’ın, Londra, 
National Portrait Gallery Fotoğraf Danışmanı 
Terence Pepper küratörlüğünde, “Sotheby’s 
Cecil Beaton Studio Archive” koleksiyonundan 
derlenen sergisi, sanatçının 1920’lerden 
70’lere kadar fotoğrafladığı sanatçılar, film 
yıldızları, yazarlar, entelektüeller ve kraliyet 
portrelerinden oluşuyor. Pera Müzesi, günümüz 
çağdaş sanatının en sıra dışı ve ikonik 
isimlerinden, 2003 yılı Turner Ödülü sahibi 
Grayson Perry’nin (d. 1960) yapıtlarını  da 
sergileyecek. Pera Müzesi ve British Council 
işbirliğiyle British Council Görsel Sanatlar 
Bölümü'nden Linsey Young küratörlüğünde 
gerçekleşen sergide, çağımızın en kendine özgü 
ve cesur sanatçılarından Perry’nin, seramik, 
halı ve baskı işlerinin yanı sıra, British Council 
Koleksiyonu’ndaki 6 halıdan oluşan büyük eser 
grubu Küçük Farklılıkların Kibri de yer alıyor. 
Gündelik olanı, insanların hayatlarını yaşama 
biçimini, modern dertleri, din, sınıf ve kimlik 
meselelerini işleyen sanatçı, kadın alter egosu 
“Claire” ile de ünlü.

Pera Museum is hosting two important exhibitions between 19 May and 26 July.
As one of the important photographers of 20th century, Cecil Beaton (1904-
1980) having multiple perspectives, is in Turkey, Pera Museum for the first time 
with his amazing portraits. Being an Oscar-winning costume designer at the 
same time, Cecil Beaton's exhibition compiled from his "Sotheby’s Cecil Beaton 
Studio Archive" collection, curated by his London, National Portrait Gallery 
Photograph Advisor, Terence Pepper, consists of the portraits of artists, film 
stars, authors intellectuals and royalty that the artist photographed from 1920s 
to 70s. Pera Museum, will also exhibit works of Grayson Perry (born in 1960), 
owner of 2003 Turner Award, being one of the most extraordinary and iconic 
names of  today's contemporary art. In the exhibition to be held in cooperation 
with Pera Museum and British Council, curated by Linsey Young from British 
Council Visual Arts Department, ceramic, carpet and print works of Perry being 
one of the most original and bravest artists of our age will be displayed as well 
as The Vanity of Small Differences as a big work consisting of 6 carpets being 
in British Council Collection. Treating daily life, lifestyles of people, modern  
roubles, religion, class and identity subjects in her works, the artist is also 
famous for woman alter ego, "Claire".

PERA MÜZESİ’NDE 
İKİ SERGİ BİRDEN

AT ONCE IN PERA MUSEUM

CONTEMPORARY DESIGNS ARE IN ARTER

ÇAĞDAŞ DESENLER ARTER’DE
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Vogue Eyewear, 2015 İlkbahar-Yaz reklam kampanyasını, yeni marka yüzü Brezilyalı 
model Adriana Lima ile sunuyor. Dünya çapında lanse edilen reklam kampanyası; 
genç, yenilikçi ve moda öncüsü kadınlara hitap ediyor. Kampanya, Vogue 
Eyewear’in neşeli ve rengarenk karakterini mükemmel bir şekilde yansıtıyor.

Fantasia Seramik’in Türkiye’de temsilciliğini yaptığı İtalyan Azimut firması 
tarafından taş, yaprak, metal, ahşap, cam ve mermer gibi pek çok farklı malzeme 
kullanılarak üretilen reçine paneller, iç mekan dekorasyonları için eşi benzeri 
olmayan koleksiyonlar sunuyor. Doğadan teknolojik tasarıma, sürreal formlardan 
deniz dünyasına kadar farklı konseptler sunan Azimut, mimar ve iç mimarların 
tasarımlarına esnek ve yaratıcı çözüm önerileri getiriyor…

Her dönem modanın öncüleri arasında 
yer alma geleneğini sürdüren Levi's®, 
tasarımdaki detayların yanı sıra vücudun 
şeklini alarak rahatlık sunan 501® CT'nin 
yeni sezon kampanyasında müzik ve stili 
bir araya getiriyor.  Pop rock üçlüsü Haim 
kız kardeşler, Londralı indie rock grubu 
The Vaccines, LA bazlı Local Natives, 
şarkıcı ve söz yazarı Twin Shadow, 
vokalist Kilo Kish, Japon davulcu Kavka 
Shishido, Hong-Kong asıllı aktör ve şarkıcı 
Shawn Yue ve Hindistan’ın elektronik 
müzik dehası Dualist Inqury gibi dünya 
çapındaki sanatçılar Levi’s®‘ı nasıl 
yaşadıklarının hikayesini sosyal medya da 
ön plana çıkaracaklar.ADRIANA LIMA İLE VOGUE EYEWEAR

ŞEFFAFLIK 
VE DERİNLİK: 
AZIMUT 
RESINE

Levi’s® ‘TA MÜZİK  
VE STİL BİRARADA

VOGUE EYEWEAR WITH ARADRIANA LIMA

TRANSPARENCY AND PROFOUNDNESS: AZIMUT RESINE

Vogue Eyewear presents its 2015 Spring-Summer advertising campaign with its new 
face of the brand, Brazilian model Adriana Lima.  Launched in the world wide, the 
advertising campaign addresses to young, modernist and fashion-forward women. 
The campaign, reflects Vogue Eyewear's cheerful and colorful character excellently.

Resine panels produced by using many different materials such as stone, leaf, 
metal, wood, glass and marble by Azimut company of which Fantasia Seramik 
represents in Turkey, offer unique collections for interior decorations. Presenting 
different concepts from the nature to technological design, surrealist forms to sea 
world, Azimut, offers flexible and creative solutions to designs of architects and 
interior architects...

Keeping the tradition of being among 
fashion-forwards all the time, Levi's®, 
is combining music and style in the new 
season campaign of 501® CT which 
offers comfort by taking the shape of 
body as well as the details in the design.  
Worldwide artists like pop rock sister 
trio Haim, indie rock group from london, 
The Vaccines, Local Natives based on 
LA, singer and songwriter Twin Shadow, 
vocalist Kilo Kish, Japanese drummer 
Kavka Shishido, actor and singer Shawn 
Yue having Hong-Kong origin and 
electronic music genius of India, Dualist 
Inqury will feature the story of how they 
experience Levi’s® in the social media.

MUSIC AND STYLE ARE 
TOGETHER IN LEVI’S® 






